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Kì thi Olympic 30 tháng 4 do sỏ Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đâ 

diễn ra được 19 kì (1995 - 2013). Ki thi đã nhận được sự tin cậy và hợp 

tác của các trường Trung học phổ thông chuyên ỏ các tỉnh phía Nam 

cũng như các trường Trung học phổ thông của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhằm giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo trong việc bồi 

dưỡng, rèn luyện năng khiếu cho học sinh giỏi và giúp các em học sinh 

có tài liệu tự nâng cao kiến thức, trong những năm qua, Ban Tổ chức kì thi 

đã phối hỢp với Nhà xuất bảh Giáo dục và Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm 

xuất bản bộ sách "Tuyển tập đề thi Olympic 30 tháng 4" hàng năm. 

Bộ sách đã được sự ủng hộ của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. 

Để nâng cao chất lượng của bộ sách, năm học 2014, các giáo viên 

của Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong Thành phố 

Hồ Chí Minh đã tuyển chọn các đề thi chính thức và các để thi đề nghị 

của các trường tham gia 19 kì thi Olympic vừa qua thành bộ "Tuyển tập 

20 năm để thi Olympic 30 tháng 4". Bộ sách này gồm 15 cuốn liên 

quan đến 8 môn học: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Văn học, Lịch sử, 

Địa lí, Tiếng Anh. 

Giới thiệu bộ sách này, chúng tôi tôn trọng nội dung, kết cấu và đáp 

án hoặc hướng dẫn giải của các trường đề nghị. 

Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô và các em 

học sinh để bộ sách sẽ hoàn chỉnh hơn, cho lần tái bản sau. 

TM. BAN TỔ CHỨC KÌ THI 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HồNG PHONG, TP. Hồ CHÍ MINH 

VÕ ANH DŨNG 
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PHẦN 

1. CÁC ĐỂ THI CHÍNH THỨC 

NĂM 2000 

Câu 1 

Phân biệt giữa quần ihổ và quần xã sinh vật. Trình bày môì quan hệ sinh thái 

trong quần thể và trong quần xã sinh vật. 

Câu 2 

Một quần xã sinh vật gồm các loài và các nhóm loài sinh vật sau: vi sinh vật, 

dô, gà, cáo, hổ, mèo rừng, cỏ, thỏ, ngựa. 

a) Võ sơ đồ có thể có về lưới thức ăn trong quần xã đó. Chỉ ra mắt xích 

chung của lưới thức ăn. 

b) Nếu liêu diệt quần thể thực vật xanh hoặc quần thể hổ thì quần xã sinh vật 

trôn sõ biên động như thô nào? Giải thích từng ưường hỢp. 

c) Vẽ sơ đồ chu trình sinh địa hoá của cacbon ưong quần xã trên. 

Câu 3 

Cho cá thể F| dị hỢp 2 cặp alen tự thụ phấn; khi nào thì thế hệ F2 có tỉ lệ kiểu 

gen và kiểu hình giông nhau trong hai ưường hỢp; di truyền Menđen và di 

truyền liên kết không hoàn toàn. 

a) Giải thích và viết sơ đồ lai ở mỗi ưường hỢp. 

b) Hai hiện iượng trôn có thể coi là một không? Vì sao? 

Câu 4 

Khi lai 2 cơ thể cùng loài, thu đưỢc một số hỢp tử có tổng số 1152 nhiễm sắc 

thể (NST) đơn. Hiệu suất thụ linh của linh ưùng là 10%; mỗi hỢp lử đưỢc tạo ra 

là do 1 tinh trùng kết hỢp với 1 ưứng. Biết sô' tinh ưùng tham gia thụ tinh đưỢc 

lạo nôn từ một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai ở vùng A có 360 NST; số lần 

phần bào của mỗi lô, bào sinh dục sơ khai bằng sô lượng NST đơn trong bộ NST 

đơn bội của loài; các tế bào sinh dục tạo nên đều giảm phân lạo thành tinh ưùng. 

a) Xác định bộ NST lưỡng bội (2n) của loài. 

b) Giả thiết trôn một cặp NST tương đồng của loài chứa 3 cặp gen dị hỢp 

nếu xảy ra hiện tượng trao đổi chéc ở hai chỗ cùng lúc và không cùng 
abd 

một lúc thì số loại giao tử có thể đưỢc tạo thành ưong quá trình giảm phân tạo 

giao tử ở mỗi trường hỢp là bao nhiêu? Ghi kí hiệu gen ở mỗi loại giao tử đó. 

c) Trên cặp NST tương đồng khác có 3 gen ưên 1 NST ưong nhóm gen liên kết 

là K, M, N. Cho biết tần số ưao đổi chéo giữa K và M là 8%, giữa M và N là 3%. 

Xác định trình tự phân bô của các gen ưên NST và khoảng cách giữa 2 gen đầu mút. 
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Câu 5 

MỘI phân lử mARN có lổng sô" ribônuclêôlit loại guanin và adcnin bằng 30% 

sô ribônuclêôtit của mạch; hiệu giữa xitozin với adcnin là 10% số ribônuclcôlit 

của mạch. Một ưong hai mạch đơn của gcn sinh ra mARN trôn có sô adcnin 

bằng 20% số nucleôtil của mạch; trong 1 lần sao mã môi ưường nội bào đã cung 

câ"p 408 uraxin. Trong quá trình giải mã, các lARN đê"n ribôxôm tham gia giải 

mã có 1% sô" tARN giải mã 4 lần; 3% giải mã 3 lần; 4% giải mã 2 lần, sô" tARN 

còn lại giải mã 1 lần. 

a) Tính số nuclcôtit mỗi loại trên mỗi mạch đơn của gcn. 

b) Xác định sô" phân tử lARN tham gia giải mã 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. 

2001 

Câu 1 

Phân biệt sự chuyển hoá vật châ"t và sự chuyển hoá năng lượng trong hộ sinh 

thái. Nêu ví dụ minh hoạ ở mỗi hình thức chuyển hoá. 

Câu 2 

ở một loài sâu hại lúa có vòng đời như sau: trứng - sâu non - nhộng - sầu 

trưởng thành (bướm), dài 46,6 ngày. Giai đoạn sâu non là 5 tuổi, ở giai đoạn 

ưưởng thành bướm lập trung đẻ trứng vào ngày thứ ba sau khi lột xác. 

Ngưỡng nhiệt phát triển và tổng nhiệt hữu hiệu cho lừng giai đoạn phát triển 

như sau: 

Giai đoạn C('’C) 

Ngưỡng nhiột phát triển 

s(độ X ngày) 

Tổng nhiệt hữu hiệu 

Trứng 12 78 

Sâu non 10 X 

Nhộng 13 • • . 187,4 

Trưởng thành 13 60 

Người ta đã phát hiện nhiều sâu non cuô"i tuổi 3 vào ngày 30/4 và nhiệt độ 

trung bình của môi trường là 25‘’c. 

a) Xác định thời điểm ưứng vừa nở thành sâu non. 

b) Dự dnh thời điểm diệt bướm trước khi chúng lập trung đẻ trứng là ngày nào? 

c) Theo em để diệt sâu hiệu quả nhâ"t phải thực hiện vào giai đoạn và thời 

gian nào? 

Câu 3 

Một đoạn gen của một loài sinh vật nhân thật có ưình lự các cặp nuclêôlil 

chưa đầy đủ như sau: 
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3’... XXTAXGTTXXXGGTTXT ...5’ 

5’... GGATGXAAGGGXXAAGA ...3’ 

a) Hãy viết ưình tự ribônuclcôtil ưong đoạn mARN đưỢc tổng hỢp từ đoạn 

gcn đó? Giải thích. 

b) Mô tả diễn liến quá ưình lự sao của đoạn gcn đó. 

Câu 4 

Xét 3 cặp gen trong tế bào của một cá thể như sau: Aa; Bb; Dd. 

a) Kiểu gcn của cá thể trên có thể đưỢc vic"t như thế nào? 

b) Cho rằng kiểu gen của cá ihc này là , qua giảm phân cá thể nói ưên 
abd 

có thể lạo bao nhiêu kiểu giao tử? 

Câu 5 

Xét hai cặp lính trạng ở một loài thực vật, cho biết A: thân cao; a: thân thấp; 

B: hoa đỏ; b: hoa trắng. Cho lái giữa 2 thứ cây thuần chủng có lính trạng tương 

phản, thu đưỢc F| đồng lính. Cho Fi lự thụ phấn, người la thu đưỢc ở thế hệ F2 

gồm 1 800 cây trong đó có 432 cây thân cao hoa trắng. 

a) Xác định quy luật di truyền chi phc^ sự di ưuyền đồng thời các lính ưạng, 

kiểu gcn, kiểu hình của p và F|. 

b) Viết sơ đồ lai lừ p đến F2. 

c) Sô" lượng mỗi loại kiểu hình ở F2. 

Biết rằng quá uình giảm phân ở bộ phận đực và cái của cây diễn ra giống nhau. 

NĂM 2002 
Câu 1 

a) Tại sao ỏ cá tồn tại hệ tuần hoàn đơn trong khi động vật có xương sống bậc 

cao hơn (chim, thú) có vòng tuần hoàn kép? 

b) Ý nghĩa của sự điều tiê"t tim mạch ở người? 

c) Giải thích lại sao khi chạy nhanh tới đích, vận động viên không đưỢc dìlhg lại đột 

ngột mà phải vận động chậm dần ưước khi ngìứig hẳn? 

Câu 2 

a) Giải thích chu trình sinh địa hoá của cacbon. 

b) Nếu thiếu cây xanh ưong chu trình ưòn thì dẫn đến những hậu quả gì 

trong hộ sinh thái? 

Câu 3 

AB 
Một tế bào sinh tinh có kiểu gcn: —— X'^Y 

ab 

a) Trong thực tế khi giảm phân bình thường cho được mây loại tinh ưùng? 

Viô"l thành phần gcn của các loại linh trùng đó. 

7 



b) Vào kì giữa ở lần phân bào II của quá ưình giảm phân, các nhiễm sắc thể 
sắp xếp như thế nào? 

Câu 4 

Xét 2 gen B và D. Mỗi gcn đều tổng hỢp đưỢc một chuỗi pôlipeptit; sô phân 

lử nước đưỢc giải phóng khi hoàn tât quá trình tổng hỢp 2 chuỗi pôlipeptit đó là 

896. Sô lượt tARN (ARN vận chuyển) tham gia tổng hỢp chuỗi pôlipeptit D (của 

gcn D) kém hơn sô lượt tARN tham gia tông hỢp chuỗi pôlipcplit B (của gen B) 

là 100. 

Các loại ribônuclcôtit theo thứ lự A : u : G : X ở mỗi bản mã sao của gen B 

tương ứng với tỉ lệ là 5 : 5 : 2 : 3; còn của gcn D tương ứng với tỉ lệ 2 ; 2 : 3 : 3. 

a) So sánh khôi lượng phân lử của 2 gcn B và D. 

b) Xác định sô nuclêôtit từng loại ở mỗi mạch đơn của mỗi gen. 

Câu 5 

ớ một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính trạng. Cho hai cây đều thuần 

chủng quả tròn - màu vàng và quả dài - màu đỏ lai với nhau được pị. Cho cây Ẹ 
lai với cây khác thu đưỢc ¥2 có tỉ lệ kiểu hình gồm: 

121 cây quả tròn - màu vàng. 

239 cây quả ưòn - màu đỏ. 

119 cây quả dài - màu đỏ. 

Biện luận và viôl sơ đồ lai từ p đôn ¥2. 

NĂM 2003 
Câu 1 

Một người lái laxi cân nặng 55kg uống lOOg rưỢu thì hàm lượng rưỢu ưong máu 

anh la là 2%c (2 phần nghìn). Có khoảng l,5g rưỢu đưỢc bài tiết ra khỏi cơ thể 

trong 1 giờ cho mỗi lOkg khôi lượng cơ thể. Ngay sau khi uống rưỢu, người đó lái 

xe và gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Cảnh sát đã bắt đưỢc anh ta sau đó 3 

giờ. Mẫu máu thử của anh la lúc đó có hàm lượng rưỢu là 1 %0 (1 phần nghìn). 

a) Hỏi lúc người lái xe gây lai nạn thì hàm lượng rượu trong máu của anh ta 

là bao nhiêu? 

b) Khi một người uông nhiều rưỢu thì tế bào của cơ quan nào và bộ phận nào 

của tê bào đó phải hoạt động để cơ thể khỏi bị đầu độc? 

Câu 2 

Khi nghiên cứu về ảnh hưởng của mật độ ruồi giâm lên tuổi thọ của chúng, 

người ta thu đưỢc bảng số liệu sau: _ 

Mậl độ 1,8 3.3 5,0 6,7 8,2 12.4 20,7 28,9 44,7 59,7 74,5 

Tuổi thọ 27,3 29,3 34.5 34,2 36,2 37,3 37,5 39,4 40,0 32,3 27,3 
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a) Tim giới hạn thích hỢp của mật độ lên tuổi thọ của ruồi giâ'm. 

b) Phân lích mối quan hộ cùng loài của các cá thể ruồi giấm khi mật độ của 

chúng nằm ưong và ngoài giới hạn ưên. Qua đó rút ra kết luận chung về môì 

quan hộ cùng loài. 

Câu 3 

ở miền Nam nước Ôxưalia, chó hoang ăn thịt thú có túi (Kanguru). 

a) Trong một khu rào kín, người la giết tâ't cả chó hoang thì thây số lượng thú 

có túi lăng lên nhanh chóng, nhưng sau vài năm lại biến động. Em hãy chọn các 

yếu lố là nguyên nhân gây ra sự biôn động đó. 

b) Trong một khu rào kín khác, người la lại thả thêm cừu vào. Theo em, cừu 

có ảnh hưởng như thê' nào lới thú có túi? 

Câu 4 

So sánh hiện iượng phân li độc lập và hoán vị gcn. 

Làm thế nào để nhận biết di truyền độc lập và hoán vị gcn? Mỗi quy luật trên 

chỉ nêu lên một ví dụ về kiểu hình và viết sơ đồ lai minh hoạ. 

(chỉ xét 2 cặp gcn, mỗi gen quy định 1 ưạng, ưội lặn hoàn toàn). 

Câu 5 

Bệnh Alkan niệu là một bệnh di truyền hiếm gặp. Gen gây bệnh (alk) là gen 

lặn nằm trên nhiễm sắc thổ (NST) sô" 9. Gen alk liên kết với gen I mã hoá cho hệ 

thống nhóm máu ABO. Khoảng cách giữa gen alk và gen I là 11 đơn vị bản đồ. 

Gia đình thứ nhất: người cha có nhóm máu o và bị bệnh Alkan niệu, người 

mẹ có nhóm máu AB và không bị bệnh, họ sinh đưỢc một người con trai có 

nhóm máu B khỏe mạnh bình thường. 

Gia đình thứ hai: người cha có nhóm máu o và không bị bệnh Alkan niệu, 

người mẹ có nhóm máu A và cũng không bị bệnh, họ sinh đưỢc bốn người con. 

Người con gái đầu có nhóm máu A và bị bệnh Alkan niệu. Hai người con ưai kế 

tiếp khỏe mạnh bình thường. Người con ưai út bị bệnh Alkan niệu. 

Người con ưai của gia đình thứ nhất lớn lên đã kết hôn với người con gái của 

gia đình thứ hai, sinh đưỢc bốn người con (gia đình thứ ba). Hai người con ưai 

đầu đều khỏe mạnh, một người có nhóm máu AB còn một người có nhóm máu 

B. Hai người con gái tiếp theo đều bị bệnh, một người có nhóm máu A còn một 

người có nhóm máu o. 
a) Hãy xác định kiểu gen của những người ưong gia đình thứ ba. 

b) Nếu cặp vỢ chồng ở gia đình thứ ba sinh thêm đứa con thứ năm thì khả 

năng đứa con này bị bệnh Alkan niệu là bao nhiêu phần ưăm? Biết rằng bác sĩ 

đã xác định đưỢc thai đứa con thứ năm có nhóm máu B. 
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NĂM 2004 
Cầu 1 

a) Nêu các đặc điểm của mã di truyền. 

b) Người la lổng hỢp một gcn nhân tạo rồi chuyển gcn đó vào vi khuẩn E. 

coli. 

Hoạt động giải mã của gcn có diễn ra trong E. coli không? Giải thích tại sao? 

c) Giả sử có một dạng .sống mà axil nuclêic của nó chỉ có một mạch đơn và 

gồm 3 loại nuclêỗlil A, ư, X. Hãy cho biêl: Dạng sống đó là gì? Axit nuclôic của 

nó gọi là gì? Sô" bộ ba có thể có là bao nhiêu? Đó là các loại bộ ba nào? Sô" bộ ba 

không chứa x? số bộ ba chứa ít nhâl 1 X? 

Câu 2 

Khảo sát mối quan hệ giữa 2 loài sinh vật có bảng sô liệu chưa hoàn chỉnh sau: 

> Cho biết ý nghĩa của các kí hiệu như sau: (+) cò lợi; (-) có hại; (0) ưung tính, 

không có lợi cũng như không có hại. ^ 

a) Hãy bổ sung chi tiết đc hoàn chỉnh bảng sô" liệu ưôn. 

b) Cho bic"l các mối quan hệ trôn xảy ra ở câ"p độ sinh thái nào? 

c) Nhừhg mối quan hộ nào có ý nghĩa duy tì ưạng thái cân bằng ở cấp độ tổ 

chức sống này? Trong các mối quan hệ vừa nêu, quan hệ nàocó biểu hiện rõ nhất? 

Câu 3 

a) Những đặc điểm cơ bản nào trong câu lạo và hoạt động của cơ quan hô 

hâp giúp cá thích nghi với đời sông ở nước? 

b) Ech có các hình thức hô hâp phù hỢp như thê" nào với điều kiện môi ưường 

sông của chúng? 

c) Tại sao khi bắt cá lên cạn và nhốt c"ch nhái ở những nơi khô hạn chúng dỗ 
bị chc"l? 

Câu 4 

Hoán vị gcn xảy ra trong những điều kiện nào? Làm thế nào để nhận biết có 

sự hoán vị gen? Vì sao hiộn tượng hoán vị gcn làm tăng lính đa dạng ở các loài 

giao phôi? 
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Câu 5 

Tiến hành thí nghiệm lai ở một loài thực vật nhằm xác định quy luật di 

truyền của 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng về hình dạng hoa (đơn - kép) 

và màu sắc cánh hoa (đỏ - trắng). Đem lai 2 thứ hoa thuần chủng có các cặp 

tính trạng tương phản đưỢc thế hệ F| toàn hoa kép, màu đỏ. Cho các cá thể F| 

tạp giao được F2 có 750 cây gồm 4 kiểu hình khác nhau, trong đó biết kiểu 

hình hoa kép màu trắng có 180 cây. Cho biết diễn biến của nhiễm sắc thể 

(NST) trong quá trình tạo giao tử đực và giao tử cái như nhau. 

a) Biện luận và xác định quy luật di truyền của các cặp gen nói trên. 

b) Viết sơ đồ lai từ thế hệ p đến F2. 

NẤM 2007 

Câul. * ’ 

1. Màu sắc trên thân động vật có những ý nghĩa sinh học gì? Mỗi một ý nghĩa 

cho 1 ví dụ. 

2. Tại sao nước là môi trường sống thuận lợi cho các thủy sinh vật? 

3. Trong một hồ nước, lảo cung câp chò giáp xác 30% và cá mò trắng 20%' 

nguồn năng lượng của mình. Cá mương khai thác 20% năng lượng của 

giáp xác và làm mồi cho cá lóc. Cá lóc lích tụ 10% năng lượng của bậc 

dinh dưỡng liền kề với nó và có tổng sản lượng quy ra năng lượng là 36000 

Kcalo. Tính tổng năng lượng của cá mè trắng? 

4. Khảo sát một số loài tại một khu vực của quần xã sinh vật ở cạn, người ta 

thu đưỢc số liệu về 2 loài thỏ và mèo rừng như sau: 

Loài Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Thỏ 8 7 5 10 

Mèo rừng 0 0 0 4 

a) Tính độ thường gặp, lần số của các loài trên? 

b) Nhận xét độ thường gặp, lần số của các loài ưên? 

Câu 2. 

1. Giả sử một mạch đơn ADN có tỷ lệ ^ " = 0,25 thì tỷ lộ này ở mạch bô 
T + X 

sung và trôn cả phân lử là bao nhiêu? 

2. Một gcn câu trúc trong lô bào nhân chuẩn có chứa 720 cặp nuclcolit sẽ có 

thể chứa đủ thông tin để mã hóa cho một mạch polypcplil có: 

A. Khoảng chừng 480 axil amin. B. Đúng 240 axil amin. 

c. Hơn 240 axil amin. D. Không tới 240 axit amin. 

Chọn và giải thích câu đúng? 
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3. Xác định câu nào sau đây đúng hoặc sai. Giải thích. 

A. ở sinh vật nhân chuẩn, có nguyên tắc bổ sung thể hiện ưong câu trúc 
phân tử ADN, lARN và rARN. 

B. Câu trúc bậc 4 của Prolcin là một chuỗi polypcplit xoắn cuộn phức tạp 
trong không gian. 

Câu 3. 

1. Xét trong một quần thể gcn thứ nhâì gồm 2 alcn, nằm trên cặp NST thứ 
nhất. Gcn thứ 2 gồm 3 alen, nằm ưôn cặp NST thứ hai. Gen thứ ba gồm 4 
alen, nằm ưên cặp NST khác. 

a) Có ihc có bao nhiêu kiểu gcn khác nhau ưong quần thể? 

b) Nêu như mỗi cặp gcn quy định một cặp tính trạng và ở cặp gen thứ nhât 

trội lặn không hoàn toàn thì tỷ lộ phân lính kiểu hình ở đời con sẽ như 
thế nào khi lai giữa hai cơ thể có kiểu gcn: 

AaBbDd X AabbDd 

2. Xcl kiểu gcn Ab/aB của một cơ thể, nếu bicì trong quá trình giảm phân đã 

có 5% số lê bào xảy ra trao đổi đoạn lại một điểm và có hoán vị gcn. Xác 
định tỷ lộ các loại giao lửđược tạo ra? 

Câu 4. 

1. Sự khác nhau giữa liêu hóa nội bào và liôu hóa ngoại bào. Cho biết những 

ưu điểm của liêu hóa thức ăn trong ông tiêu hóa so với trong lúi tiêu hóa? 

2. Hộ tuần hoàn kín xuât hiện lừ giun đốt. Theo cm chân khớp (xuât hiện sau 

giun đốt trong quá trình tiên hóa) có hệ tuần hoàn kín hay hở? Giải thích. 

3. Nguyên nhân nào giúp cho hoặl động trao đổi khí của cá xương đạt hiệu 

quả cao ưong môi trường nước? 

Câu 5. 

1. ơ cà chua gcn D quy định quả đỏ ưội hoàn toàn, gen d quy định quả vàng. 

Trôn lô đât A người la gieo giông cà chua quả đỏ thuần chủng làm cây bố, 

ưên lô đât B người ta gieo giông cà chua quả vàng làm cây mẹ. 

a) Trình bày các thao tác lai. 

b) Khi thu hoạch quả ở lô đất B, tỷ lệ màu quả thu đưỢc là bao nhiêu? Giải thích. 

c) Tiếp tục đem hạt cà chua ở lô đất B nói ưên gieo vào lô đâ”t c. Sau khi 

cây trưởng thành cho tạp giao, màu quả thu đưỢc ở lô đất c có tỷ lệ như 
thế nào? Giải thích. 

2. ơ ong mật, gen A quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với gcn a quy định 

cánh ngắn, gen B quy định cánh rộng là ưội hoàn toàn so với gen b quy 

định cánh hẹp. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể và xảy ra 
trao đổi chéo. 
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P: Ong cái cánh dài, rộng X Ong đực cánh ngắn, hẹp 

F|: 100% cánh dài, rộng 

a) Cho biếl kiểu gen của p? 

b) Cho F| tạp giao, ở F2 ong đực, ong cái có những kiểu hình như thế nào? 

c) Nếu phép lai trên không phải là ong mật mà là ruồi giấm thì kết quả F2 

giống hay khác so với phép trên? Tại sao? 

NĂM 2008 

Câu 1. 

a) Tại sao nói thực vật tắm mình ưong bể nilơ mà vẫn thiếu nitơ. Làm thế nào 

đổ bc nitớ trong không khí biến đổi thành dạng nitđ mà cây có thể sử dụng. Nêu 

cd chế, điều kiện đc thực hiộn quá trình này. 

b) Cây hút nilớ ở những dạng nào và cho biết sự biên đổi của chúng trong cơ 
thổ thực vật. 

c) Tại .sao lim người hoạt động liên tục mà không một mỏi? 

Câu 2. 

a) So sánh pha sáng và pha lối trong quang hỢp. 

b) Vẽ sơ đồ quá ưình pholphorin hóa không vòng và photphorin hóa vòng 

trong quang hỢp ở thực vật bậc cao. 

Câu 3. 

a) Phân lích câu lạo của dạ dày ở động vật có dạ dày đơn phù hỢp với chức 

năng của nó? 

b) Người ta nhận thấy một phần lớn năng lượng hóa học dưới dạng ATP đưỢc cơ 
thổ sử dụng cho hoạt động của bơm K* - Na* ưong hoạt động của hệ thần kinh. Em 

hãy giải thích bơm K*- Na* đã dùng vào hoạt động nào của hệ thần kinh? 

Câu 4. 

a) So sánh hiện tượng cây bồ công anh khi đưỢc chiếu sáng lừ 1 phía và hiện 

iượng nở hoa của cây bồ công anh. 

b) So sánh vận động khép lá, xòc lá ở cây phượng vĩ và cây ưinh nữ. 

Câu 5. 

a) Nêu các bước liến hành chiết rút sắc tố ở thực vật. Kết quả? 

b) Vì sao phải chiết sắc lố bằng hỗn hỢp dung môi hữu cơ? 

Dựa ưên nguyên lắc nào để lách được các nhóm sắc lô ra khỏi hỗn hỢp sắc tố? 
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NĂM 2009 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TAO TP. Hồ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 

Câu 1 

Những nhận định sau đáy đúng hay sai? Hãy giải thích tại sao? 

1. ở rễ, việc kiểm soát dòng nước và khoáng từ ngoài vào trong mạch gỗ là 

do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu. 

2. Nồng độ khí cacbônic thấp hơn nồng độ oxi trong mô lá gáy ra hiện 

tượng quang hô hấp ở thực vật C3. 

3. Nguyên tố khoáng có vai trò quan trọng quyết định hoạt động cố định 

đạm ở cây họ Đậu là Bo. 

4. ở cây C4, cấu tạo lục lạp trong tế bào bao bó mạch hoàn toàn giống với 

lục lạp cùa tế bào mô giậu. 

Câu 2 

1. Trình bày tóm tắt quá trình hình thành và dẫn truyền xung thần kinh 

trong một cung phán xạ. Từ đó hãy giải thích vì sao xung thần kinh chỉ truyền 

theo một chiều từ cơ quan thụ cảm tới cơ quan đáp ứng ? 

2. Hoàn tất sơ đồ cơ chế điều chỉnh áp suất thẩm thấu của cơ thể. 

Câu 3 

y. Trình bày cơ chế quấn vòng của thân cây quanh giá thể ở một số loại cây. 

2. Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa động vật và thực vật về khả năng 

nhận biết và phản ứng với những thay đổi của điều kiện môi trường. 

3. Quan sát đồ thị, hãy cho biết mồi đường cong biểu diễn hoạt động quang 

hợp ứng với loại thực vật nào? Tại sao ? 
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Câu 4 

/. Tại sao khi tách rời ra khỏi cơ thể, tim vẫn tiếp tục đập thêm một khoảng 
thời gian nữa? Hãy giải thích cơ chế của hoạt động này ở tim người. 

2. Nêu ưu điểm về cấu tạo và hoạt động, hô hấp của chim và côn trùng. 

3. Phân tích và cho biết ý nghĩa của sơ đồ sau ; 

Câu 5 

1. Bấm ngọn thân chính có ảnh hường như thế nào tới sinh trường phát 

triển của cây? Giải thích tại sao ? 

2. Quan sát sơ đồ sau và em hãy cho biết đường cong A, B, c,p mô tả cho 
các yếu tố nào trong chu kì kinh nguyệt ờ người? Trình bày vắn tăt vai trò các 

yếu tố này. 
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NĂM 2010 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. Hồ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỔNG PHONG 

Câu 1: 

1. Vai trò hô hấp của rễ đối với trao đổi khoáng ờ thực vật? 

2. Vì sao quá trình photphoryl hóa không vòng tiến hóa hoTì quá trình 
photphoryl hóa vòng? 

3. ở cây Thuốc bỏng, nếu hái lá^hải vào buổi sáng sớm ta thấy có vị chua, 
nhưng hái lá nhai vào buổi chiều thì có vị hơi nhạt (vị chua giảm nhiều).Giải thích? 

4. Biểu đồ dưới đây biểu diễn quá trình hô hấp của 1 cây trong điều kiện bình 
thường. Hãy chọn đường cong thích hợp biểu thị cho các giai đoạn hô hấp trong 
đời sống của cây. Giải thích? . . , 



Câu 2: 
1. Tại sao một vận động viên muốn nâng cao thành tích trong thi đấu thường lên 
vùng núi cao đê luyện tập trước khi thi đấu ? 
2. Bề mặt trao đổi khí ờ động vật có những đặc điểm nào? Tác dụng của mỗi đặc 
diêm đó? 
3. Tại sao tuần hoàn hở chi thích hợp cho động vật ít hoạt động? 

Tại sao côn trùng có khả năng hoạt động tích cực nhưng lại có tuần hoàn hở? 
4. Phân biệt huyết áp và áp suất thẩm thấu của máu? 
Câu 3. 
1. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào được xem là hướng động, phản ứng 
nào là ứng động? 

1. Cây nắp ấm bắt sâu bọ 
2. Lá trinh nữ khép lại khi bị chạm nhẹ 
3. Ngọn cây hướng về phía ánh sáng 
4. Hoa mười giờ nở lúc 10 giờ nếu nhiệt độ thích hợp 
5. Rễ cây tránh nơi có ánh sáng 
6. Cây tơ hồng vươn thẳng đến nơi có bờ giậu 
7. Cứ 5 phút thân rau muống quấn 1 vòng 
8. Hoa hướng dương quay về nơi có ánh sáng mặt trời 

9. Hạt có thể không xảy ra các họat động trao đổi chất trong một thời gian dài 
10. Tế bào khí khổng đóng mờ 

2. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. 
3. Phân biệt cử động lá ở cây trinh nữ về bản chất, tác nhân kích thích, cơ chế, tính 
chất biểu hiện, ý nghĩa trong 2 trường hợp sau: 

- Khi va chạm cơ học. 
- Buổi sáng - chiều tối. 

Câu 4. 
1. Chứng minh tổ chức thần kinh ở động vật đa bào tiến hỏa theo hướng tập trung 
hóa và đâu hóa? 

2. Sau khi mổ lộ tim ếch, nhịp tim cùa ếch thay đổi như thế nào trong 2 trường hợp sau: 
- Nhỏ vài giọt Adrenalin 1/100.000. 
- Kích thích dây đối giao cảm 

3. ở trẻ em, nhịp tim đo được là 120 - 140 lần/ phút. Theo em, thời gian của 1 chu 
kỳ tim ở trẻ em tăng hay giảm? Giả sử đo được nhịp tim của 1 em bé là 120 lần / 
phút. Căn cứ vào chu kỳ chuẩn ờ người, hãy tính thời gian của các pha trong 1 chu 
kỳ tim cùa em bé đó. 

4. Một người lao độnẹ động nặng hay tập luyện thể thao thi pH của máu trong động 
mạch thay đổi như thể nào? Cơ thể có cơ chế nào để duy trì độ pH cùa máu ổn định 
Câu 5 

1. Dựa vào thuyết quang chu kỳ, hãy giải thích các biện pháp xử lý trong trồng trọt 
a. Thắp đèn vào ban đêm ờ các vườn Thanh long vào mùa đông. 
b. Thắp đèn vào ban đêm ở các đồng Mía (Cu Ba) vào mùa đông. 

c. Thắp đèn vào ban đêm ở các vưàn.bâa Cúc vào mùa thu. 
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2. Tuổi dậy thì ờ người nữ có những đặc điểm gì và do tác động của những hoocmon 
nào? Vai ừò của mồi loại hoocmon đó? 

3. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau ờ cây một lá mầm: 

- Cây mầm 1: chiếu sáng một chiều lên bao lá mầm 

- Cây mầm 2: cắt bỏ đỉnh ngọn, rồi chiếu sáng một chiều. 

- Cây mầm 3 : che tối phần bao lá mầm, chiếu sáng một chiều. 

Hãy cho biết kết quả thu được và giải thích. 

NĂM 2011 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. CẰN THƠ 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ Tự TRỌNG 

Câu 1 

1. Quan sát số liệu ở hai bảng sau: 

Nhận xét hệ số héo của đất và hệ số héo của các loại cây? Giải thích. 

Loại đất Cát khô Cát mịn Sét pha nhẹ Sét pha nặng 

Hệ số héo (%) 0,9 2,6 4,8 9,7 

Loại đất 
1 

Hệ sô' héo (%) của các cây trồng trên các loại 
đất khác nhau 

Ngô Cà chua Lúa 

Cát khô 1,07 1,11 0,96 

Cát mịn 3.1 3,3 2,7 

Sét pha nhẹ 6,5 6,9 5,6 

Sét pha nặng 9,9 11,7 10,1 

2. Vì sao trong quá trìrứi sống, khi thiếu N, Mg, Fe lá cây bị vàng? 

3. Hình dưới đây biểu diễn quá trình thoát hơi nước của cây sống 
trong diều kiện khô hạn. 



Trong các đường cong A, B, c, D đường cong nào mô tả sự thoát hơi 

nước qua tầng cutin, đường cong nào mô tả sự thoát hơi nước qua lỗ 
khí? Giải thích. 

4. Thực vật có hai hình thức hô hấp đều cần oxi nhưng chúng khác 

nhau về bản chất, hãy nêu sự khác nhau giữa 2 hình thức hô hấp 

này (đối tượng, điều kiện, nơi xảy ra, sản phẩm). 

Câu 2 

1. ớ 1 nạn nhân bị tai nạn mất khá nhiều máu, huyết áp của nạn 

nhân thay đổi như thê nào? Sự thay đổi huyết áp ảnh hưởng đến 

quá trình lọc nước tiểu như thế nào? Lúc này cơ thể có những hoạt 

động gì để điều chỉnh sự thay đổi huyết áp? 

2. Vì sao khi bị chấn thương phía sau gáy thường dễ gây tử vong? 

3. Hăy chọn phươhg án đụng trong câu sau và giải thích: Nguyên 

nhân gây nên dòng không khí từ bên ngoài đi vào trong phổi khi 

động vật có vú hít thở bình thường? 

A. Giảm thể tích bên trong lồng ngực 

B. Các xương sườn hạ xuống làm tẩhg thể tích lồng ngực 

c. Cơ liên sườn ngoài dãn làm tăng thể tích lồng ngực 

D. Cơ hoành co lại 

4. Tại sao trước khi tiến hành mổ lộ tim ếch thì ta tiến hành hủy tủy 

mà không hủy não? 

Câu 3 

1. Tại sao ánh sáng đỏ kích thích sự ra hoa của cây ngày dài còn ánh 

sáng đỏ xa kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn? 

2. “Giberelin được ứng dụng để kích thích cây ngày ngắn hoặc cây 

ngày dài ra hoa trái vụ đều cho hiệu quả như nhau”. Nhận định 

trên là đúng hay sai? Giải thích. 

3. Hoa Súng nở vào buổi sáng, khi chiều đến chúng khép cánh lại và 

sẽ mở ra tiếp tục vào sáng hôm sau. Đây là loại vận động gì? Có 

thể giải thích cho hiện tượng này như thế nào? 

Câu 4 

1. Trong những ngày trời rét, tại sao phải cung cấp thức àn liên tục 

và đầy đủ cho gia súc? 

2. Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng, hãy cho 

biết nồng độ hormone tuyến yên trong máu biến động như thế 
nào? Chu kì kinh nguyệt bị ảnh hưởng ra sao? Giải thích. 
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3. Phải tác động như thế nào để: 

- Nòng nọc không biến thành ếch. 

- Nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch con bé xíu. 

4. Vì sao trong khẩu phần ăn của trẻ cần cung cấp đủ lượng lipit cần 

thiết? 

Câu 5 

1 Một mạch gốc của gen ở sinh vật nhân thực gồm các vùng với số 

đơn phân là: 

Tên vùng Exon 1 Intron 1 Exon 2 Intron 2 Exon 3 

Số nucleotit 100 75 50 70 25 

Xác định độ dài của mARN trưởng thành được phiên mã từ mạch 

gốc này. 

2. Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 3995A® có hiệu sô giữa adenin với 

một loại nucleotit khác bằng 47 nucleotit. Trên mạch gốc của gen 

có 188 xitozin. Gen có 2 giai đoạn phiên mã đều sử dụng cùng một 

mạch gốc. 

ở giai đoạn I, gen phiên mã không vượt quá 5 lần, môi trường cung 

cấp 1175 uraxin. 

ở giai đoạn II, gen tiếp tục phiên mã một số lần khác, môi trường 

cung cấp 1645 uraxin. 

a) Tính số lượng và tỉ lệ % từng loại nuleotit của gen 

b) Số lần phiên mã của gen^oT mỗi giai đoạn là bao nhiêu? 

3. Giả sử một đoạn mARN có trình tự các ribônuclêoitit như sau: 

3’ AUG - XXX - GAU - AAA - UAG - GUA - XGA 5’ 

Khi được dịch mã thì chuỗi polipeptit hình thành gồm bao nhiêu 

axit amin (tính cả axit amin mở đầu)? Giải thích. 

NẮM 2012 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 

BÀ RỊA VŨNG TÀU 
Câu 1 

1. Cây xanh sử dụng nguồn nitơ không khí và trong đất bàng phưong thức nào? 

2. Sự hấp thụ khoáng gắn liền với quá trình hô hấp của rễ cây. Em hiểu điều đó 
như thế nào? 

3. Giải thích tại sao trong quá trình quang hợp, nếu quá thiếu hay quá thừa CO2 

đều làm giảm năng suất cây trồng? 
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4. Dung dịch phenol có màu vàng khi môi trường có CO2, có màu đỏ khi trong 
môi trường không có CO2. Cho các dụng cụ và hóa chất sau: 

Một cốc đựng phenol miệng rộng. 
Một chậu cây nhỏ. 
Một chuông thủy tinh kín. 

Hãy bổ trí thí nghiệm để chứng minh CO2 là nguyên liệu của quang hợp. 
Để thí nghiệm cho kết quả tốt nên sử dụng cây nào trong các cây C3, C4. 

Có nên sử dụng thực vật CAM để làm thí nghiệm này hay không? Giải thích? 
Câu 2 

1. Tại sao khi tâm nhT co máu chi chảy xuống tâm thất mà không dồn trở lại tĩnh 
mạch? 

2. Sau khi ta nín thờ vài phút thì nhịp tim và nhịp hô hấp cỏ thay đổi không? 
Giải thích cơ chế điều hòa nội môi trong trưòng hợp này? 

3. Tại sao khi uống nhiêu rượu thường cảm thây khát nước và mât nhiêu nước 
qua nước tiểu? 

4. Tại sao ở trâu bò,*nồng độ glucôzơ trong máu thấp hơn các động vật khác? 
Câu 3 

1. Các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích. 
a. Mưa rào có thể gây phản ứng khép lá ở cây trinh nữ và cây gọng vó. 
b. Tính hướng sáng của thực vật có cơ chế giống với tính hướng sáng ờ con 

thiêu thán. 
c. Sự đóng - mở khí khổng cũng là một dạng cảm ứng của thực vật. 
2. Thế nào là hiện tượng ưu thế ngọn? Vai trò của hoocmôn auxin và xitôkinin 

tác động lên ưu thế ngọn. 
3. Khi măng tre cao được 50 - 70cm nhưng vì lí do nào đó bị gãy phần ngọn 

măng. Hãy cho biết măng có tiếp tục cao lên nữa và phát triển thành cây được 
không? Giải thích? 

4. So sánh phản ứng hướng sáng cùa thân cây với vận động nở hoa của cây. 
Câu 4 

1. Nếu màng tế bào thần kinh giảm tính thấm đối với ion kali có ảnh hường đến 
điện thế nghỉ hay không? Giải thích? 

2. Tại sao những người hạ canxi huyết lại bị mất cảm giác? 
3. Tại sao người và động vật có hệ thần kinh phát triển có rất nhiều tập tính học được? 
4. Điền tên loại hoocmôn liên quan đến từng hiện tượng trong bảng sau vào 

dòng tương ứng: 

Hiện tượng Hoocmôn liên quan 
Các mô, cơ quan cũ cùa sâu biến đi, đồng thời các mô, 
cơ quan mới hình thành. 
Người trường thành cao 120cm, người cân đối. 
Quá trinh biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế. • 

Bệnh nhân bị lồi mắt, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng, 
hồi hộp, lo lắng, khó ngủ. 
Nòng nọc nhanh chóng biến thành con ếch bé bằng 
con ruồi. 
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NĂM 2013 

Câu 1 
1. Cho các nguyên tố khoáng sau: N, p, K, s, Mg, Fe, Mn, Mo, Ca, Cu. Hãy 

nêu tóm tắt vai trò các nguyên tố liên quan tới: 

a. cấu tạo diệp lục tố. 

b. quá trình quang phân li nước. 

c. sự bền vững của thành tế bào. 

d. quá trình cố định nitơ từ khí quyển. 

2. Thực vật có hai hình thức hô hấp đều cần ôxi nhưng khác nhau về bản chất. 

Hãy nêu sự khác nhau giữa hai hình thức này (đổi tượng, điều kiện, nơi xảy ra và 

sản phẩm). 

3. Vào những ngày nắng nóng, tế bào lỗ khí kiểm soát tốc độ mất nước của cây 

như thế nào? Tại sao hiện tượng đó lại vừa có lợi vừa có hại cho cây trồng? 

4. Để tách chiết sắc tổ từ cây rau dền, ta phải dùng dung môi là cồn và benzen. 

Hãy giải thích tại sao? 

Câu2 
1. Trình bày sự tiến hóa thích nghi về cơ quan hô hấp cùa dộng vật trên cạn qua 

các nhóm động vật: giun đất. côn trùng, lưỡng cư, bò sát, thủ và chim. 

2. Nêu cấu tạo phù họp với chức năng tiêu hóa thức ăn thực vật ờ chim và thú. 

3. Một số loài động vật thuộc lớp thú có khả năng lặn sâu trong nước vài giờ thì sự 
phân bố lượng ôxi trong phổi, trong máu khác gì so với sự phân bố dó ở người? 

4. Tại sao ở trê cm, khi bị tiêu chảy thi có thể nguy hiểm đến tính mạng? Cơ 
chế sinh lí nào giúp cơ thể trẻ trờ lại bình thường? 

Câu 3 ■ 
1. l ại sao một số cây Một lá mầm khi cắt ngọn thì cây ngừng sinh trường, còn 

ờ cây Hai lá mầm thì vẫn tiếp tục sinh trưởng? 

2. Cho biết mối liên quan giữa nồng độ auxin lên sự sinh trường cùa rễ và thân 

cây theo đồ thị sau; 
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3. Cho biết kiểu vận động bắt mồi của cây gọng vó? Trình bày cơ chế, ý nghĩa 
cùa dạng vận động đó. 

4. So sánh hướng động tiếp xúc và ứng động tiếp xúc ở thực vật. 

Câu 4 
1. ở ếch, khi kích thích điện đạt ngưỡng vào dây thần kinh số X lập tức tim sẽ 

ngừng đập, sau đó đập trờ lại nhanh hơn bình thường. Hãy giải thích tại sao? 
2. Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hóa học. Tại sao quá trinh truyền tin 

qua xinap hóa học cỏ thể điều chinh được? 
3. Trong giai đoạn phát triển cùa trẻ từ 1 tới 10 tuồi, thành phần nào trong khẩu 

phần ăn của trẻ cần được chú ý để não trẻ phát triển bình thường? 
4. Trình bày tác dụng cùa các loại hoocmôn ảnh hường tới sinh trường và phát 

triển ờ động vật không xương sống. Giải thích tại sao có sự khác biệt đó? 

Câu 5 
1. Đem thỏ lông trắng, dài giao phối với thỏ lông trắng, ngấn thu được ờ thế hệ Fi ti 

lệ như sau: 15 con lông trấpg - ngắn : 4 con lông xám - dài: 15 con lông trắng - dài: 4 
con lông đen - ngắn : 1 con lông xám - ngắn : 1 con lông đen - dài. 

Biện luận và xác định quy luật di truyền của các tính trạng? 
Viết sơ đồ lai từ p đến Fi. Cho biết các gen quy định các tính trạng nằm trên 

nhiễm sẳc thể thường. Kích thước lông,dQ,một cặp gen quy định và lông xám - 
ngắn là đồng hợp tử lặn về các gen đang xét. 

2. ở cừu HH quy định có sừng, hh không sừng, Hh có sừng ờ cừu đực và 
không sừng ờ cừu cái. Cho lai cừu đực không sừng và cừu cái không sừng. Xác 
định các phép lai có thể có và tính tì lệ kiểu hình ờ đời con. 

Xét hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn, liên kết trên NST 
thường và không xảy ra hoán vị gen. Tìm tất cả các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu 
hình là 1 : 2 : 1 ờ đời con? 

GIẢI CÁC ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

NẢM 2000 

Câu 1 

a) Phân biệt quần thể và quần xã; 

* Quần thể; 

- Các cá thể cùng loài. 

- Qua nhiều thế hệ cùng sông trong không gian xác định. 

- Quan hệ chủ yếu; hỗ trỢ về dinh dưỡng, sinh sản, nơi ở. 

* Quần xã: 

* Các cá thể của nhiều quần thể khác loài. 

- ITinh thành trong một quá ưình lịch sử. 

- Quan hệ cùng loài, quan hệ khác loài. 
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b) Quan hệ sinh thái ưong quần thể; 

Quan hệ hỗ trỢ và quan hệ đấu ưanh (khi số lượng cá thể ưong quần thể quá đông). 

c) Quan hệ sinh thái ữong quẩn xã: 

Quan hệ cạnh tranh, thú ăn thịt - con mồi, kí sinh - vật chủ, cộng sinh, hội 

sinh, hỢp lác. 

Câu 2 

- Mắt xích chung: Hổ, cáo, mèo rừng. 

b) Tiêu diệt quần thể hổ: Các quần thổ có liên quan về dinh dưỡng sẽ bị dao 

động về số lượng, sau đó đạt trạng thái cân bằng mới. 

Tiêu diệt quần thể cỏ: Các quần thể có hên quan về dinh dưỡng sẽ biến động 

mạnh mẽ về số lượng —>■ mất ưạng thái cân bằng sinh thái; dẫn tới diễn thô" sinh thái. 

c) Sơ đồ chu ưình sinh địa hoá cacbon: 

a) Giải thích và viết sơ đồ lai: 

- Liên kết có hoán vị gcn với tần số hoán vị (TSHV) = 50%. 

- Trường hỢp di truyền theo Menđcn AaBb X AaBb. 

Trường hỢp di ưuyền liên kết không hoàn toàn: 

AB AB 

ab ab 

aB aB 
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- Viết sơ đồ lai: 

Trường hợp ì:¥\ đến F2 

Trưíìng hợp 2: (1 sơ đồ) 

Mỗi sơ đồ lai có: Kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen. 

Kiểu hình, tỉ lệ kiểu hình. 

b) Hai hiện iượng trên không thể coi là một vì khác về bản chất: 

- Phân li độc lập: mỗi cặp alen nằm trên 1 cặp NST tương đồng. 

- Di truyền liên kết; 2 cặp alen nằm ưên 1 cặp NST tương đồng. 

Câu 4 
a) Xác định bộ NST lưỡng bội (2n) của loài: 

Đặt x: số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội (x = 2n). 

y; sô tc bào sinh dục sơ khai (TBSDSK) 

Ta có: X X y = 360- . 

X 
Sô" lần phân bào của mỗi tế bào sinh dục sơ khai: — 

Số tế bào sinh dục sơ khai sau các lần phân bào: y X 2^ 
X 

số lượng linh trùng tạo thành: 4 X y X 22 

10 , 
Sô" lượng tinh trùng thụ tinh: X 4y X 22 

2 
Số hỢp tử = số lượng tinh ưùng thụ tinh: X 22 

5 

2 A 
Tổng sốNST có ưong hỢp lử: X X ^y X 22 = 1152 (2) 

5 

Từ(l)và(2)^*22 =8 = 2^ 

Vậy X =6. Bộ NST lưỡng bội (2n) = 6. 

b) Kí hiệu gen ở mỗi loại giao tử; 

Trao đổi chéo không cùng lúc: Có 6 loại giao tử. 

Kí hiệu gen ớ mỗi loại giao tử: ABD. abd. Abd, aBD. ABd, abP 

Trao đổi chéo cùng lúc: có 8 loại giao lử. 

Kí hiệu gen ở mỗi loại giao lử: 

ABD. abd. AbD. aBd. ABd. aBD. ABd. aBD. 

c) Trình tự phân bố; 2 ưường hợp: 

K no/ M no/ N K N 
I--1 ^ --H y-+ 

M 

H 

11% 5% 3% 
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Câu 5 

a) Sô" nuclôôlit mỗi loại ưên mỗi mạch đơn: 

rG rX rA rU 
mARN 

Sô ribônuclêôtit = 
2 

rG + rA = 30%^ 

rX - rA = 10% 

v2y 

(N: số nuclêôtit) 

(1) 

V ^ 7 

rG + rX = 40% 
V 2 y 

ADN có 

Giả sử mạch 1 của ADN có A = 20% 
v2y 

[A = T = 30% (N) 

[g = X = 20% (N) 

; làm khuôn 

A, = 20% -> T, = 40% rA = 40% thế vào (1) 

Vô lí: mạch 1 không là mạch gốc. 

Vậy mạch 2 làm khuôn. 

M, M, mARN (Với ư = 408) 

20% = A| = T2 = rA 204 

40% = T, = A2 = rU 408 

30% = X, = G2 -s = rX 306 

10% = G, II X
 

11 rG 102 

b) Số phân lử lARN giải mã 1 lần, 2 lần, 3 lần và 4 lần: 

- 1 axil amin (aa) đưỢc 1 lARN vận chuyển đến ribôxôm 
7 N 

2 
- Số aa tham gia giải mã: 

V" / 

- Gọi X là số lARN iham gia giải mã: 

-1 = 
1020 

- 1 = 339 

Ta có: 
^xxl^ 

100 
X 4 + 

X X 3 

lĩõõ’ 
X 2 + 

^xx92^ 

100 
X 1 = 339 

_ 339x100 

113 

Sô lARN giải mã 4 lần = 3 

3 lần = 9 

21ần= 12 

1 lần = 276 
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NĂM 2001 

Câu 1 

Chuyển hoá vật chất Chuyển hoá năng Iượng 

Có sự chuyển hoá lừ dạng vật chất 

này sang dạng vật chất khác: vô cơ 
-> hữu cơ -> vô cơ. 

- Có 3 quá trình vận động trong 

chu trình vật châl: lạo thành chât 

sông (do sinh vật sản xuât), chuyển 

hoá (châl sống chuyến hoá ở sinh vật 
tiêu thụ) và phân Ruỷ' (chất .sống bị 
phân huỷ bởi sinh vật phân huỷ). 

- Phần lơn vật chất được lái sử 
dụng lạo thành chu trình khép kín. 

- Có sự chuyển hoá từ dạng năng 

lượng này sang dạng năng lượng 

khác; quang năng -> hoá năng -> 

nhiệt năng. 

- Sự chuyển hoá năng lượng có ở 
thức ăn qua các bậc dinh dưỡng bị 
hao hụt râ"l nhiều (do hô hấp; do năng 

lượng không đưỢc sinh vật liêu thụ 
đồng hoá; chất bài tiết,...). 

- Phần lớn năng lượng thoát ra 

dưới dạng nhiệt khó sử dụng lại. 

Câu 2 

Thời gian của các giai đoạn phát triển; 

Giai đoạn ưứng; D| = 

Giai đoạn nhộng; = 

78 

(25-12) 

187,4 

(25-13) 

= 6 ngày 

= 15,6 ngày 

Giai đoạn trưởng thành: D4 = 
60 

(25-13) 
= 5 ngày 

Giai đoạn sâu non; D2 = D - (D| + D3 + D4) 

= 46,6 - (6 + 15,6 + 5) = 20 ngày 

Thời gian 1 tuổi ở sâu non: 20: 5 = 4 ngày. 

a) Thời điểm trứng vừa nỏ lừ sâu non; 

.10/4 lùi lại 4 X 3 = 12 ngày ngày 18/4 hoặc 19/4. 

b) Dự tính thời điểm diệt bướm trước khi đẻ: 

30/4 lính thêm 2 tuổi sâu non (8 ngày) + 1 hoặc 2 ngày bướm trưỏng thành 

+ nhộng (15,6 ngày). 

-> thời điểm trứng nở: 25/5 hoặc 26/5. 

c) Hiệu quả nhâ'l: giai đoạn sâu non, mới nở, phàm ăn. 

Thời điểm 30/4 lùi lại 12 ngày ^ 18/4 hoặc 19/4. 
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Cầu 3 

a) Mạch gốc: 3’... XXTAXGTTXXXGGTTXT... 5’ 

mARN: 5’... GGAUGXAAGG GXXAAGA ... 3’ 

Vì bộ ba mở đầu là AƯG mạch gốc TAX. 

b) - ADN iháo xoắn. 

- 2 mạch đơn lách dần nhau ra. 

- 1 mạch tổng hỢp liên tục ưôn khuôn mẫu 3’ -> 5’ (mạch nhanh), 

1 mạch tổng hỢp lừng đoạn Okazaki (mạch chậm). 

- Các nuclêôtit ưong môi trường liên kết với các nuclêôtit ưên mỗi mạch 

theo NTBS (A = T; G s X) và ngưỢc lại. 

- Men ADN polimeraza + ATP tham gia quá ưình tự sao. 

Kêl quả: 1 phân tử ADN mẹ -> 2 phân tử ADN con giống hột mẹ: 

AND con 

AND con 

Í3’...XXTA... 

Ị5'...GGAT. . 

Í3’...XXTA... 

|5'...GGAT... 

Trong đó mỗi ADN con có 1 mạch ADN của mẹ (nguyên tắc bán bảo tồn). 

Câu 4 

a) - Nếu 3 cặp gcn cùng nằm trên ỉ cặp NST tưítnịỊ đồng: 

_x .Ùẩ ABD ABd AbD Abd 
Kiêu gen có Ihẽ —- hoặc — _ hoặc hoặc 

abd abD aBd aBD 

- Nêu 3 cặp gen nằm trên 2 cập NST tương đồng: 

Kiêu gen có ihẽ Aahoặc Aa-— hoặc 
bd bD 

AD Ad 
Bb—^ hoặc Bb^ hoặc 

ad aD 

Dd^ hoặc Dd^... 
ab aB 

- Nổu 3 cặp gen nằm trên 3 cặp NST tương đồng 

Kiểu gcn của cá thể là AaBbDd 

b) - Nếu các gcn liên kết hoàn toàn -> 2 kiểu giao lử. 

- Nếu hoán vị gcn tại 1 điểm 4 kiểu giao tử. 

- Nếu hoán vị gcn lại 2 điểm (không đồng thời) -> 6 kiểu giao tử. 

- Nếu xảy ra ưao đổi chéo kép -> 8 kiểu giao lử. 
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Câu 5 

Quy ước gen A: cao (ưội); a; Ihâp (lặn). 

B: đỏ (trội); b: ưắng (lặn) 

a) Kiểu gcn, kiểu hình của p, F| theo quy luật di truyền: 

Thân cao hoa trắng F2: X 100% = 24% ^ 18,75% ^ 25%. 
1800 

, ^ Ab 
liên kết có hoán v/ -4^ F|: dị hỢp 2 cặp alen; thân cao hoa trắng -> Pa: —- 

-b 

do sự kết hỢp của; 

Giao tử c? X Giao lử Ặ 

Ab(x%)-^Ab (x%) 

ab (y%) ab (y%) 

^ = 2xy 
ab 

^ = (x%) 
Ab 

2 

Ta có; 

+ 2xy = 24% (l)] ^ ,0% < 25% 
(x + y)'‘ = 25% (2)j 100 

Vậy ab là giao tử do hoán vị. 

Tần số hoán vị = 2y = 20%. 

(Học sinh có thể biện luận và giải theo cách khác). 

Ab 
Kiểu gen Fi: —^: kiểu hình thân cao - hoa đỏ. 

aB 

P; X kiểu hình thân cao - hoa ưắng X thân Ihâp - hoa đỏ. 
Ab aB 

b) Sơ đồ lai: 

,, Ab aB 
p X —— 

Ab aB 
Ah 

F|—^ —> Giao tử Fi: Ab = aB = 40% 
aB 

ạb = AB= 10% 

Pa; Kiểu gen có 10 tỉ lệ: 

aB . 

AB' 
: 8% 

Ab. 

Ab' 
16% 

Ab _ - _ 
—; 32% 
aB 

ab 

ÃB’ 
2% 

aB. 

aB' 
16% 

ab 

ab 
1% 

Ab, 

ab 
8% 

AB 

AB 

Ab . 

ab' 
8% 

aB. 

ab’ 
8% 
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Kiểu hình có 4 lỉ lệ: 

Thân cao - hoa trắng: 24%;Thân cao - hoa đỏ: 51%; 

Thân thâp - hoa ưắng: 1%; Thân thâp - hoa đỏ: 24%. 

(Có ihể vẽ khung Punnel hoặc không), 

c) Thân cao - hoa trắng: 432; Thần cao - hoa đỏ: 918; 

Thân thâp - hoa đỏ: 432; Thân thấp - hoa ưắng: 18. 

NĂM 2002 
Câul 

a) Giải thích về sự khác nhau ưong hộ tuần hoàn ở cá và chim, thú: 

- ở cá: 

+ Môi ưường nước đệm đỡ. 

+ Nhiệt độ nước tương đương thân nhiệt của cá -> giảm nhu cầu năng lượng 
-> nhu cầu ôxi ihâp -> cá có hộ tuần hoàn đơn. 

- ơ chim, thú: 

+ Nhu cầu năng lượng cao nên cần nhiều ôxi, máu đưỢc ôxi hoá từ các cơ 
quan ưao đổi khí -> về lim. 

+ Từ lim máu đưỢc phân bô khắp cơ thể —> tuần hoàn kép giúp tăng áp lực 
máu và lóc độ dòng chảy. * 

b) Ý nghĩa: 

LưỢng máu không đổi (khoảng 5 líưngười) nhưng nhu cầu ôxi, năng lượng, 

chât dinh dưỡng của lừng cơ quan (hay đổi theo chức năng, công việc —> phân 

phôi máu hợp lí cho lừng nhu cầu của các cơ quan tăng, giảm sô^ vòng quay để 
trong cùng thời gian lượng máu qua các cơ quan luôn phù hỢp nhu cầu trao đổi 
chất và năng lượng. 

c) Giải thích: , 
m 

- Tuần hoàn máu lên não bị rối loạn —> gây choáng. 

- Nhịp lim, nhịp hô hấp, huyết áp,... không thích ứhg kịp sựdiay đổi đột ngột. 

Câu 2 

a) Giải thích chu ưình sinh địa hoá: 

- Từ vô cơ sang hữu cơ: 

+ c (ưong CO2) —> quang hỢp ->• chất hữu cơ ưong sinh vật lự dưỡng. 

+ Sinh vật lự dưỡng —> chuỗi thức ăn —> chât hữu cơ ưong sinh vật dị dưỡng. 

- Từ hữu cơ sang vô cơ: 

+ Qua lác động của sinh vật phân huỷ -► CO2 

+ Qua hô hấp của sinh vật tự dưỡng, sinh vật dị dưỡng, sinh vật phân huỷ -> CO2 
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+ Qua đô"t cháy các nhiôn liệu hoá thạch -> CO2. 

b) Thiêu cây xanh: 

- Môi ưường ihiôu O2, lượng CO2 lăng -> ồ nhiễm môi trường, nhiệt độ lăng. 

- Thiếu nguồn thức ăn cho sinh vật dị dưỡng. 

- Cạn kiệt nguồn nước, khí hậu thay đổi trầm ưọng 

Kết luận: Hộ sinh thái bị phá huỷ Sự huỷ diệt. 

Câu 3 

a) Số loại linh trùng thực tế và kiểu gcn của chúng: 

- Trường hỢp liên kết hoàn toàn: 2 loại 

AB X"'va0ạbY hoặc âbX^vàABY. 

- Trường hỢp liên kô"l không hoàn toàn: 4 loại 

ABX^. AbX^. aBY. abY hoặc ABY, AbY, ạBX^ ạbx^ 

b) ở kì giữa của giảm phân II, các NST sắp xếp như sau; 

- Trường hỢp liôn kẽ"l hoàn toàn: 

M ầ ử. Ẵ hoăc = Ẵ AB Y 
AB X ab X ■ ab Y AB Y 

- Trường hỢp liên kết không hoàn toàn: ^ 

M M 2^ hoăc M ẳi X 
Ab ab x“ ' Ab ab Y 

Câu 4 

a) So sánh khối lượng phân tử của gcn B và D: 

- Gọi a là số axil amin của chuỗi pôlipcptit B. 

b là số axit amin của chuỗi pôlipcptit D. 

Ta có (a- l) + (b- 1) = 896 

a - b _ 100 

2a ~ 998 

-)• a = 499; b = 399 

- Số nuclôôtit của gen B: 

2 X 3 X (499 + 1) = 3 000. 

khôi lượng phân tử: 300 X 3 (XX) = 900 000 đvC 

- Sô" nuclêôtil của gcn D: 2 X 3 X (399 + 1) = 2 400. 

-> Khối Iượng phân tử: 300 X 2 400 = 720 000 đvC. 

- Khối lượng phân lử của gcn B lớn hơn của gen D 180 000 đvC. 

b) Số nuclêôtit lừng loại ở mỗi mạch đơn của từng gen: 

- ở gen B: mARN tổng hỢp từ gen B: rA = -——- X 5 = 500 
5 + 5 + 2 "f* 3 
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inẠKN GẸN 

rU = rA = 500 

rG = 200 

rX = 300 

rA = T, = = 500 

rU = A, =T2 = 500 

rG = X, =G2 = 200 

rX = G, = X2 = 300 

- ở gen D: mARN lổng hỢp từ gen D: rA = 
1200 
~ —- X 2 = 240 

3 + 3 + 2 + 2 

rU = r A = 240 

rG = rX = 360 
mẠRN GẸN 

ĨA = T, = A2 = 240 

rư= A, =T2 =240. 

rG= X, = G2 =360. 

rX = G, = X2 = 360. 

Câu 5 

* Xét tính trạnỊỊ hình dạnỊỊ quả: 

F2 quả tròn; dài = 3 : 1 -> ưòn ưội so với dài 

-> Quy ước: A : ưòn; a : dài. 

Fi X cây khác: Aa X Aa 

* Xét tính trạng màu sắc quã> ' 

F2 quả đỏ : quả vàng = 3 : 1 -> đỏ ưội so với vàng 

-> Quy ước: B : đỏ; b : vàng. 

Fi X cây khác: Bb X Bb 

* Xét 2 tính trụng cùng lúc: 

Fi X cây khác: Aa, Bb X Aa, Bb -> F2 có kiểu hình phân li 1 : 2 : 1. 

2 cặp gen ưên 1 cặp nhiễm sắc thể. 

* Sơ đồ lai: 

P(tc): Quả tròn - vàng X Quả dài - đỏ 

aB Ab 

F| X cây khác F2 có kiểu hình (1:2:1) với các sơ đồ lai sau: 
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- Trườìiịi hỢp I: 

Ab 
Cả 2 bên đều liôn kc"l hoàn toàn; cây khác có kiểu gcn —^ 

aB 

F| X cây khác là X 

aB ab 

(Học sinh tự viết sơ đồ lai). 

- TrưíìnịỊ hợp 3: 

Một trong 2 cây có hoán vị gen với lần số bất kì; cây khác có kiểu gen 

Fi X cây khác là X 

^ aB aB 

(Học sinh lự viết sơ đồ lai). 

- TrườnịỊ hỢp 4: “ ' ■ 

AB 
Cây khác có kiểu gcn —— và có hoán vị gcn với lần sô" bâ"t kì 

ab 

Fi X cây khác là X 

aB ab 

(Học sinh lự vic"l sơ đồ lai). 

aB 

NĂM 2003 
Câu 1 

a) Lúc người lái xc gây lai nạn thì hàm lượng rưỢu ưong máu của anh la là: 

- Sau mỗi giờ Ihì người nặng 55 kg thải số rưỢu ra ngoài là: 

=8.25(g). 

- Sô"rưỢu người đó thải ra ưong 3 giờ là: 8,25 X 3 = 24,75 (g). 

- Sô" rượu còn lại trong máu lúc bắt được anh ta là: 100 : 2 = 50(g). 

- Sô" rưỢu có trong máu vào thời điểm anh ta gây lai nạn là: 

50g + 24,75g = 74,75(g). 

- Hàm lượng rưỢu trong máu anh ta lúc đó là : 

(74,75: 50) xĩ = 1,49 (%r) 

b) Khi một người uô"ng nhiều rượu thì tế bào của gan và bộ máy Gôngi của tê" 

bào gan phải hoạt động để cơ thể khỏi bị đầu độc. Vì gan có vai trò là cơ quan 

khử độc cho cơ thổ. 

c) Trong tế bào gan thì bộ máy Gôngi có chức năng tạo những túi tiết để bài 

xuâ"t các châl độc ra khỏi tế bào và đưa lới cơ quan bài tiết của cơ thể. 
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Câu 2 

a) Giới hạn Ihích hỢp của mật độ lẽn tuổi thọ của ruồi giâm: 

- Mật độ ruồỊ lăng làm tăng tuổi thọ, tuổi thọ tăng đến một mức nào đó lại giảm. 

- Giới hạn mật độ thích hỢp là từ 28,9 đôn 44,7. Điổm cực thuận là 44,7. 

b) Phân lích mối quan hộ cùng loài của các cá thể ruồi giâm khi mật độ của 

chúng nằm ưong và ngoài giới hạn ưên. Qua đó rút ra kết luận chung về môi 

quan hệ cùng loài. 

- Nếu mật độ quá thâp sẽ ảnh hưởng không lô"l đến tuổi thọ và làm tuổi thọ 
giảm. 

- Nêu mật độ quá cao sẽ gây ra sự cạnh ưanh (về thức ăn, chỗ ở,...). 

- Mật độ thích hỢp sẽ làm lăng tuổi thọ ở mức tối đa, tạo ra hiệu quả nhóm 

tạo điều kiện cho những cá thể trong đàn có những thuận lợi nhât định: 

+ Tạo ra một khí hậu nhỏ thích hỢp (nhiệt độ, ẩm độ,...) cho sự phát triển. 

+ Tạo ra đưỢc nhịp điệu trao dổi chât cực thuận đảm bảo cho sự liêu phí chât 

dự trữ ở mức thấp nhất. 

+ Tạo điều kiện cho việc gặp gỡ giữa các cá thể trong đàn làm tăng tuổi thọ, 

giảm tỉ lệ lử vong. 

Kết luận chunịỊ: Do nhu cầu sinh học, các cá thể của loài có xu hướng quần tụ 
bôn nhau. Trong những điều kiện nhâl định, sự quần tụ này có ảnh hưởng tôt đên 

những cá thế trong đàn. Do vậy quan hệ giữa các cá thể cùng loại là quan hộ hỗ 
trự. Chỉ khi những điều kiện sinh thái không đảm bảo (thiếu thức ăn, chỗ ở) thì 

mới dẫn lới hiện iượng cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài. 

Câu 3 - 

a) Các yc"u lô" là nguyên nhân gây ra sự biến động đó: 

- Thức ăn. 

- Nơi ở. 

- Bệnh dịch. 

- Nhân tố vô sinh, sự cố bâ"t ngờ. 

b) Cừu có ảnh hưởng như thê" nào tới thú có lúi? 

- Cừu và thú có lúi phải cạnh tranh nhau về thức ăn, nơi ở,... 

- Sô' lượng thú có lúi có thể lăng lôn vì chó hoang ăn cừu. 

- Chó hoang có thể sử dụng cừu làm thức ăn. 

- Thú có túi lăng vì lượng cừu giảm. 

Câu 4 

a) Giống nhau: 

- Xét đến nhiều lính ưạng 
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- p thuần chủng, tương phản -> Fi đồng tính, dị hỢp 2 cặp alen, 4 kiểu giao tử. 

- F2: 16 kiểu lổ hỢp giao lử, 4 kiểu hình. 

- Tạo các biến dị tổ hỢp (.sắp xếp các tính trạng có sẩn); có ý nghĩa ưong liến 

hoá và chọn giông. 

b) Khác nhau: 

Di truyền độc lập Hoán vị gicn 

- 2 cặp gcn nằm trôn 2 cặp NST đồng 

dạng. 

- 2 cặp alcn nằm Ircn 1 cặp NST đồng 

dạng. 

- 2 cặp gcn phân li độc lập, tổ hỢp tự 
do. 

- 2 cặp gcn liên kết không chặt chõ. 

- cho 4 kiểu giao tử tỉ lộ bằng nhau. - cho 4 kiểu giao tử có tỉ lệ không bằng 

nhau. 

- F2: 9 kiểu gcn (1:2:1:2:4:2:1:2:1). 

4 kiểu hinh (9:3:3:1). 

- F2: 10 kiểu gcn (hoán vị cả 2 giới). 

4 kiểu hình Ỷ 9:3:3:1 

- Lai phân lích: 4 kiểu hình (1:1:1:1). - Lai phân tích: 4 kiểu hinh ( ^ 1:1:1:1) 

(Học sinh lự cho ví dụ minh hoạ). 

Câu 5 

a) Xác định kiểu gcn của những người trong gia đình thứ ba: 

- Xét gia đình thứ nhất: Người chồng nhóm máu o bị bệnh Alkan niệu ưuyền 

cho con trai giao tử (l"alk). Người con trai nhóm máu B có (l"alk) chứng tỏ phải 

nhận giao lử (l‘^ALK) lừ mẹ có nhóm máu AB và khỏe mạnh. Kiểu gcn của anh 

la là: 

”ALK 

"alk 

- Xét gia đình thứ hai: NịiUíYi con fỉái có nhóm máu A và bị bệnh Alkan niệu 

mà bô" cô la có nhóm máu o nên phải có kiểu gcn là: 

I^alk 
(2) 

- Xét gia đình thứ ba: Từ (1) và (2) la đã biết kiểu gcn của cặp vỢ chồng gia 

đình thứ ba là: 

I"ALK , I^^alk 
—-- và ——— 

I"alk I'’alk 

- Nịiưừi con trai cả có nhóm máu AB và khỏe mạnh chứng tỏ phải nhận 

l'^ALK lừ bố và nhận I^lk lừ mẹ nên kiểu gen của anh la là: 

I^alk 

I''ALK 
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- Nịịười con trai thứ hai có nhóm máu B và khỏe mạnh chứhg lỏ phải nhận 

I”ALK từ bố và nhận l"alk lừ mẹ nên kiểu gen của anh la là; 

I°alk 

Palk 

-Nịịười con Ị>úi thứ ba có nhóm máu A và bị bệnh nên phải nhận l‘'alk từ bố 
và nhận I^lk từ mẹ nên kiểu gen của cô ta là: 

I^alk 

I°alk 

- Nịịười con ỊỊÚi thứ tư nhóm máu o và bị bệnh nôn phải nhận l"alk lừ bô" và 

nhận l'’alk từ mẹ nên kiểu gcn của cô la là; 

I^^alk 

fa\k 

b) Nc"u cặp vỢ chồng ở gia đình thứ ba sinh thêm đứa con thứ năm thì khả 
năng đứa con này bị bệnh Alkan niệu là bao nhiêu phần trăm? 

- Biết rằng bác sĩ đã xác định được thai đứa con thứ năm có nhóm máu B 

chứng tỏ chắc chắn nó đã nhận giao tử (ĩ'’alk) từ mẹ. 

- Đc có nhóm máu B thì bào thai phải nhận I® từ bô" nhưng gen này lại liên 

kôt với gcn ALK, điều đó có nghĩa là đã xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát 

sinh giao tử của bố. Vậy khả năng đứa con này bị bệnh Alkan niệu là 11%. 

NĂM 2004 
Câu 1 

a) Đặc điểm của mã di ưuyền: 

- Mã di truyền là mã bộ ba: gồm 3 nuclêôlit liôn lục và không gô"i lên nhau. 

- Mã di truyền đưỢc đọc theo một chiều từ 5’ đc"n 3’ trên mARN. 

- Mã di truyền có lính đặc hiệu: mỗi loại bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit 

amin nhâ"t định. 

- Mã di ưuycn có tính thoái hoá; nhiều bộ ba cùng mã hoá cho một loại axit amin. 

- Mã di truyền có lính phổ biên: chung cho sinh giới. 

b) Hoạt động giải mã vẫn diễn ra được vì mã di truyền có lính phổ biến 

chung cho sinh giới. 

c) - Dạng sông đó là virut vì axit nuclcic của nó có chứa u. 

- Axit này là axit ribônuclêic. 

- Sô" bộ ba có thể có là: 3^ = 27 . 

- Sô" bộ ba không chứa X: 2^ = 8. 

- Sô' bộ ba chứa ít nhất 1 X: 27 - 8 = 19. 
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Câu 2 

a) Hoàn chỉnh bảng số liệu về mối quan hệ giữa 2 loài sinh vậi: 

Loài A Loài B Môl qimn hệ Bản chất của mối quan hệ 

0 0 Trung tính Hai loài không ảnh hưởng với nhau. 

-1- Cộng sinh 

hoặc hợp tác 

Cả 2 loài chỉ tồn tại đưỢc khi có nhau. 

Không nhất thiết phải sông chung. 

Cạnh tranh 

Vật ăn thịt - 

Con mồi 

Hai loài kìm hãm nhau. 

Con mồi bị vật chủ ăn thịt. 

+ — Vật kí sinh - 

Vật chủ 
Vật chủ bị giảm sức sô"ng. 

0 + Hợi sinh Một loài có lợi, một loài không có lợi cũng 

không bị hại gì. 

0 — Úc chế cảm 

nhiỗm 

Loài A tác động xấu lên loài B còn loài A 

không bị ảnh hưởng gì. 

b) Đây là quan hệ giữa 2 loài nôn là quan ìĩệ ở cấp độ quần xã ưở lên. 

c) Các môì quan hộ duy trì trạng thái cân bằng ưong quần xã: 

- Cạnh tranh. 

- Vật ăn thịt - Con mồi. 

- Kí sinh - Vật chủ. 

- ức chế - cảm nhiễm. 

- Trong đó quan hệ Vật ăn thịt - Con mồi thể hiện rõ rệt nhất. 

Câu 3 

a) Những đặc điểm cấu tạo và hoạt động của cơ quan hô hấp giúp cá thích 

nghi với đời sống ở nước: 

- Cấu lạo hẹ thống mang phân nhánh tạo bề mặt ưao đổi khí rất lớn. 

- Hệ mao quản dày đặc lăng khả năng ưao đổi khí. 

- Cử động của thềm miệng và nắp mang tạo dòng nước lưu thông liên tục. 

- Sự di chuyển song song và ngược chiều giữa dòng nước và dòng máu qua 

mang lạo hiệu quả trao đổi khí cao nhất. 

b) Èch có các hình thức hô hấp phù hỢp với điều kiện môi ưường sống của chúng: 

Êch nhái vừa sống ở nước vừa sống ở cạn; cấu tạo phổi chưa hoàn thiện 

không cung cấp đủ nhu cầu ôxi cho cơ thể; một phần sự ưao đổi khí đưỢc thực 

hiện qua da ẩm ướt. 

c) Khi bắt cá lên cạn và nhốt ếch nhái ở những nơi khô hạn chúng dễ bị chết 

vì môi trư(mỊ> khâiĩịỊ thuận lợi (cá không sử dụng đưỢc ôxi ưong không khí; ếch 

nhái bị khô chất nhờn ỡ da, không hoà tan được ôxi nên dễ chết). 
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Câu 4 

a) Hoán vị gcn xảy ra ưong những điều kiện: 

- Có sự liếp hỢp và trao đổi đoạn giữa các sỢi crômatit trong cặp NST kép 

tương đồng ở kì đầu phân bào I của quá trình giảm phân. 

-Tuỳ loài sinh vật, tuỳ giới lính. 

- Tùy khoảng cách giữa các gcn hoặc vị trí của gcn gần hay xa tâm động. 

b) Cách nhận biết có sự hoán vị gcn: 

- Lai phân lích. 

- Tạp giao các cá thể thế hệ p). 

- Căn cứ tỉ lệ kiểu hình ở thế hộ lai khác các quy luật di truyền khác (độc lập 

hay liên kct hoàn toàn). 

c) Hiện iượng hoán vị gen làm lăng tính đa dạng ở các loài giao phối vì: 

- Giảm phân lạo nhiều loại giao lử. 

- Thụ linh tạo nhiều loại lổ hỢp kiểu gen, biểu hiện thành nhiều kiểu hình 

làm tăng tính đa dạng. 

Câu 5 

a) Biện luận: Một gen - một lính: F» kép - đỏ; Fa dị hợp 2 cặp alcn —> kép 

trội so với đơn; đỏ ưội so với ưắng. 

Quy líớc gcn: A : hoa kép; a ; hoa đơn. 

B : hoa đỏ; b : hoa ưắng. ___ 

F2 có 4 kiểu hình; kiểu hình k(^ - trắng = 180/750 = 24% -ệ 18,75% -> Di 

truyền liên kc"t có hoán vị. 

Gọi x% là tỉ lộ giao tử AB = ạb; 

y% là tỉ lệ giao tử Ạb = a^ x% + y% = 50% 

-> Fi (y% Ạb, x%' ab) X F) (y% Ạb, x% ab) ‘ • 

->• F2 - Kép - trắng: Ab/Ab = (y%)^ + 2 x% y% Ab/ab = 24% (1) 

-> (x% + y%0^ = (x%)^ + 2 x% y% + (y%)^ = 25% (2) 

x% = 10% < 25% -> liôn kết đôi. 

tần số hoán vị; f = 2x% = 20%. 

-► Kiểu gcn F|: Ab/aB 

P: Ab/Ab X aB/aB 

b) Sơ đồ lai: P: Kép - ưắng Ab/Ab X Đơn - đỏ aB/aB 

c) -*■ F, 100% Kép - đỏ (Ab/aB) 

F| (Ab/aB) giao tử Ab = aB = 40% 

ạb = AB= 10% 
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F| X F|: Tỉ lộ kiểu gen Tỉ lệ kiểu hình 

AB/AB = 1% 

ab/ab = 1 % 

Ab/Ab = 16% 

aB/aB = 16% 

AB/Ab = 8% 

aB/ab = 8% 

AB/Ab = 8%’ 

Ab/ab = 8% 

AB/ab =^2% 

Ab/aB = 32% 

Kép-đỏ = 51% 

Kép - trắng = 24% 

Đơn - đỏ = 24% 

Đơn - ưắng = 1 % 

NĂM 2007 

Câu 1. « 

1. - Bảo vệ; màu sắc phù hỢp vđi môi ưường. VD. 

- Báo hiệu: màu sắc nổi bật, có tuyến độc, có mùi hôi. VD. 

- Giả ưang, mô phỏng: giống đối tượng bắt chước về màu sắc, hình dạng. VD. 

2. - Nước có nhiệt dung riêng rất lớn, truyền nhiệt kém nên có Unh ổn định cao. 

- Nước có khả năng hoà lan râ't nhiều chất: các chất dinh dưỡng, khí O2,... 

nên nước là nơi khai thác thức ăn, khí O2, CO2,... do đó trở thành môi 

trường sống thuận lợi cho các loài thủy sinh vật. 

- Nước luôn vận động nên mang O2, thức ăn cho những loài sông cô" định 

và giúp chúng phát tán nòi giống. 

3. - Năng lượng tích tụ trong cá mương; _ 360.000 Kcalo. 

- Năng lượng lích tụ trong giáp xác: = 180.10'* Kcalo. 
20 

- Năng lượng lích tụ ở tảo: -- = 6.10 Kcalo. 

6 10^ X 20 
- Nàng lượng cá mè trắng khai thác từ tảo; ~'~'^QQ— = 12.10^ Kcalo. 

4x100 
4. - Độ thường gặp ở thỏ: ——p— = 100%. 

4 
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- Độ ihường gặp ở mèo rừng: ——7— = 25%. 
4 

- Tần sô" thường gặp ở thỏ: ^ ^ ^ ^ ^ ■ X 100 = 88,2%. 
8+7+5+10+4 

^ 4 _ _ 
- Tần sô thường gặp ở mèo rừng: ————-——- X 100 = 11,8%. 

^ 8 + 7 + 5 + 10 + 4 

* Nhận xét: 

- Thỏ có độ thường gặp 100% nên là loài thường gặp và là loài có tần sô 

cao. 

- Mèo rừng có độ thường gặp là 11,8% nên là loài ngẫu nhiên và là loài có 

tần số thâ"p. 

Câu 2. 

1. - Tỷ lệ các loại nuclcotit: trong mạch đơn, theo nguyên tắc bổ sung: 

= 0.25 => = 4. 
Tj + Xj A2 + G2 T2 + X2 

_ A + G , 
- Trong ca phân tử: „ = 1. 

T + X 

2. - Chọn câu D. * 

- Do có mã mở đầu, mã kê"l thúc. 

- Do có các đoạn inữon. 

3. A. Đúng. 

- Cả 3 loại đó đều có liên kếkHiđrô. 

B. Sai. 

- Prolein bậc 4 có từ 2 chuỗi polypeptit trở lên. 

Câu 3, 

1. a) - Cặp gcn thứnhấl có 3 kiểu gen. ' * 

- Cặp gcn thứ hai có 6 kiểu gen. 

- Cặp gcn thứ ba có 10 kiểu gcn. 

- Số loại kiểu gen ưong quần thổ: 3 X 6 X 10 = 180. 

b) Tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời con; (1 : 2; 1) (1; 1) (3 : 1). 

2. Xét kiểu gcn Ab/aB của một cơ thể: 

- 5% tế bào Ab/aB có hoán vị gen sẽ tạo ra 4 loại giao tử: 

Ab = aB = AB = ab= 1,25%. 

- 95% tế bào Ab/aB không hoán vị gcn sẽ tạo ra; Ab = aB = 47,5%. 

=> Cơ thể đó tạo ra 4 loại giao tử đó là: 

Ab = aB = 48,75% và AB = ab = 1,25%. 
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Câu 4. 

1. - Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn ở bôn ưong tế bào. Thức ăn đưỢc 

liêu hóa hóa học trong không bào liêu hóa nhờ hệ thống cn/,im. 

- Tiôu hóa ngoại bào là liêu hóa thức ăn bên ngoài tế bào, thức ăn có thể đưỢc 

tiêu hóa hóa học ưong túi tiêu hóa hoặc đưực tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học 

ưong ống tiêu hóa. 

- ưu điểm: 

+ Thức ăn đi theo một chiều trong ông tiêu hóa không bị trộn lẫn với 

chất thải. Còn thức ăn trong lúi tiêu hóa bị lẫn bởi chất thải. 

+ Trong ống tiêu hóa dịch liêu hóa không bị hòa loãng, còn trong túi 

tiêu hóa dịch liêu hóa bị hoà lẫn với nước. 

+ Thức ăn đi theo một chiều, ông tiêu hóa hình thành các bộ phận tiêu 

hóa thực hiện các chức năng khác nhau: Tiêu hóa cơ học, liêu hóa hóa 

học, hâ'p thụ thức ăn Irong khi đó túi tiêu hóa không có sự chuyên hóa 

như trong ông liêu hóa. 

2. Côn trùng có hệ tuần hoàn hở. Do côn uòing tiến hành ưao đổi khí qua hệ thống 

ống khí. Các ống khí phân nhánh trực liếp ,đcQ.lừlig tế bào. Do đó côn trùng không sử 
dụng hệ tuần hoàn kín để cung cấp O2 cho tế bào và thải CO2 ra khỏi cơ thể. 

3. - Be mặt trao đổi khí rộng, mỏng, ẩm ướt, có nhiều mao mạch, có sắc tố 
hô hấp, có sự lưu thông khí. 

- Sự hoạt động nhịp nhàng của xương nắp mang và miệng lạo dòng nước chảy 

một chiều liên tục lừ miệng đến mang. 

- Cách sắp xếp mao mạch trong mang giúp máu chảy ưong mạch song song 

và ngưỢc chiều với dòng nước chảy bên ngoài mao mạch. 

Câu 5. 

1. a) Các thao lác lai; 

- Sau khi gieo, liến hành khử nhị ưên các cây mẹ ở lô đất B. Việc khử nhị 
phải tiến hành khi hoa còn nụ chưa lự thụ phấn (bao phấn còn màu ưắng). 

- Sau khi khử nhị, phải bao các hoa đã khử nhị bằng túi cách ly. cắt bỏ 
hoàn loàn các hoa chưa khử nhị. 

- Khi hoa cây mẹ đã nở, nhụy hoa có màu xanh Ihẫm và có dịch nhờn thì 

liến hành thụ phấn. Dùng bút lông sạch lấy các hạt phấn của cây bố ở lô 

đâl A đưa vào nhụy các hoa ở cây mẹ đã khử nhị ở lô đâ't B, sau đó bao 

bằng túi cách ly, chăm sóc chờ thu hoạch. 

b) - Tỷ lệ màu quả thu đưỢc ở lô đất B là 100% màu vàng. Vì cây mẹ là giống quả 
vàng, còn hạt F| đang ỡ ưong quả của cây mẹ. 

- Tỷ lệ màu quả thu được ở lô đất c là 100% quả đỏ. Vì đây là quả của 

cây Fi nghiệm đúng định luật 1 của Menden. 
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2. a) - p khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản, Fi đồng tính 

-> p thuần chủng. 

- Kiểu gcn của P: 

+ Ong cái cánh dài, rộng: AB/AB. 

+ Ong đực cánh ngắn, hẹp: ab. 

b) P: AB/AB X ab 

Gp: AB X ab 

F|: AB/ab (ong cái cánh dài, rộng); AB (ong đực cánh dài, rộng) 

Gr:,: AB, Ab, aB,ab AB 

Pị: Ong cái: AB/AB, AB/ab, AB/aB, AB/Ab cánh dài, rộng 

Ong đực: AB cánh dài, rộng 

ab cánh ngắn, hẹp 

aB cánh ngắn, rộng 

Ab cánh dài, hẹp. 

c) - Ruồi giấm không có hiện tượng trinh sản. 

- Ruồi giấm F| dị hỢp lử 2 cặp gcn, khi lai thì Pa sẽ có 4 kiểu hình tỷ lệ 

khác n. 

NẰM 2008 
Câu 1. 

a) Nitơ phân tử có phần lớn trong khí quyển nhưng thực vật không thể sử 
dụng dạng này. ^ 

ở một số vi khuẩn sống tự do (Azotobacter, Clostridium, Anabaena, Nostoc...), 

vi khuẩn cộng sinh (trong rễ cây họ đậu: Rhizobium, trong bèo hoa dâu: 

Anabaena azollae...) có khả năng cố định nitơ khí quyển nhờ có hệ thống enzim 

nitrogennaza. s 

Cơ chế quá trình: 

2H 2H 2H 

N s N^NH = -NH2^^2NH3 

Điều kiện để quá trình cố định nitơ khí quyển có thể xảy ra: 

- Có lực khử mạnh 

- Có ATP 

- Có enzim nitrogenaza 

- Thực hiện trong điều kiện yếm khí 

b) Cây hút ni tơ ở 2 dạng: NO3 và NH^ 

Quá trình biến đổi nitơ trong cây 
- Quá trình khử nitrat: NOg NO2 -> NH4 
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Xảy ra theo các bước sau với sự tham gia của các enzim khử - reductaza 

NO3 + NAD(P)H + + 2e“ NO2 + NAD(P) + H2O 

NO3 + 6 íeredoxin khử + 8H* + 6e~ -> NH^ + 2H2O 

- Quá trình đồng hóa amôn trong cây: quá trình hô hấp tạo các axit xeto, nhờ 
quá trình trao đổi nitơ, các axit này có thêm gốc NH2 để thành các axit amin. 

Có 4 phản ứng khử amin hóa để hình thành các axit amin: 

Axit pyruvic + NH3 + 2H'^ —> alanin + H2O 

Axit xetoglutaric + NH3 + 2H* -> glutíunin + H2O 

Axit fumaric + NH3 + 2H^ -> aspatic + H2O 

Axit oxaloaxetic + NH3 + 2H^ -> aspatic + H2O 

Từ các axit amin này thông qua quá trình chuyển hóa axit amin, 20 axit 

amin khác được hình thành. 

Các axit amin đicacboxilic được hình thành có thể kết hợp với NH3 tạo các 

amit vừa giải độc vừâ dự trữ N.H3 cho cây. 

c) Tim người hoạt động liên tục mà không mệt mỏi vi: 

- Tim co bóp nhịp nhàng theo 1 chu kì gồm 3 pha: 

+ 2 tâm nhĩ co t = 0,ls sau đó 2 tâm nhĩ dãn t = 0,7s 

+ 2 tâm thất co t = 0,3s sau đó 2 tâih thất dãn t = 0,5s 

Thời gian tim hoạt động ít hơn thời gian nghỉ ngơi 

- Tim có yếu tố hệ thống hạch tự động điều khiển giúp cơ tim co theo 1 

trình tự: 2 tâm nhĩ -* 2 tâm thất. 

- Lượng máu nuôi tim lớn = 1/10 lượng máu nuôi cơ thể. 

Câu 2. 

a) So sánh pha sáng và pha tối trong quang hợp: 

- Giống nhau: 

+ Xảy ra ở lục lạp. 

+ Gồm các phản ứng oxi hóa khử. 

- Khác nhau: 

Pha sáng Pha tôì 

- Xảy ra ỏ màng tilacoil. - Xảy ra ưong chất nền sưoma. 

- Cần ánh sáng. - Không cần ánh sáng. 

- Nguyòn liộu: nước, NADP, ADP. - Nguyênliộu: CO2, ATP, NADPH. 

- Sản phẩm: NADPH, ATP, (^2. 
- Sản phẩm: chất hữu cơ, H2O, ADP, 

NADP. 

- Vai irò: chuyển năng ỉượng ánh sáng 

Mặt Trời thành năng lượng hóa năng chứa 

trong ATP, NADPH. 

- Vai ưò: chuyển năng lượng ưong 

NADPH, ATP thành năng lượng hóa học 

chứa ưong glucôzơ, các hợp chất hữu cơ 

khác. 
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b) Sơ đồ quá trình photphorin hóa vòng và không vòng. 

Fd 

PSII 

2c' 

-Y 

Ánh sáng 
P68() 

Câu 3. 

N 2e" 

NADP 

NADPH 

ADP 

PTOO 

Ánh sáng 
Quang phân li nước 

a) - Dạ dày có chức năng: 

Chứa đựng. 

+ Nhào trộn để thức ăn ngấm đềữ^dịch vị và vận chuyển thức ăn xuống ruột non. 

+ Biến đổi thức ăn về mặt hóa học. 

- Dạ dày là phần phình lớn nhất của ống tiêu hóa, thể tích chứa khoảng 3 
lít -> chứa đựng thức án. 

~ Thành của dạ dày có ba lớp cơ trơn: cơ dọc ngoàri cùng, cơ vòng ở giữa, 
và cơ chéo ở trong. Bao phủ mặt trong của dạ dày là lớp niêm mạc. Giữa lớp 
cơ trơn và lớp niêm mạc có tổ chức thần kinh. 

- Dạ dày là chiêc túi hơi cong, có hai bờ cong lớn và nhỏ. Đầu phía trên 
có lỗ thông với thực quản gọi là tâm vị. 

- Dạ dày gồm ba phần: tâm vị, thân vị, môn vị, đầu phía dưới của dạ dày 
thông với tá tràng qua lỗ môn vị. Xung quanh môn vị có lớp cơ vòng có tác 
dụng đóng mở môn vị nhào trộn ngấm đều thức án với dịch tiêu hóa và 
vận chuyển thức án xuống ruột non. 

- Niêm mạc dạ dày có tuyến tiết ra dịch vị. Mỗi tuyến vị được cấu tạo từ 
các loại tê bào khác nhau. Tế bào chính tiết enzim pepsinogen và các enzim 
khác, tê bào viền tiêt HCl, tê bào cổ chuyên tiết chất nhầy và tê bào nội tiết 
gastrin -> có tác dụng tiêu hóa thức án về mặt hóa học. 
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b) Vai trò của bơm “ Na^ trong hoạt động của hệ thần kinh: 

- Duy trì điện thế nghỉ: 

+ ở trạng thái nghỉ Na^, phân bố không đồng đều ở hai bên màng tế bào: 

ion /lổ/ig độ bên irong tế hào ịmm) /Iơ/Ig độ ở dịch n^oại bào (mm) 

K* 150 5 

Na* 15 150 

- Do đó có khuynh hướng khuếch tán ra ngoài màng tế bào và Na^ từ 
ngoài khuếch tán vào trong tế bào. 

- Do tính thấm chọn lọc của màng đối với ion kali và natri không đều: 

màng thấm nhiều đôl với ion kali và rất ít với ion natri nên khuếch tán 

ra ngoài màng. lon kali khi di ra đă kéo theo 1 lượng ion âm, tuy nhiên do 

kích thước lớn của các ion âm này không thể di ra khỏi màng mà tập trung 

sát màng và cũng tập trung ở ngoài màng. Do đó ngoài màng tích điện 

âm, trong màng tích điện dương: Điện thế nghỉ. Bơm “ Na”^ có tác dụng 

bơm ion kali từ ngoài trả vào bên trong tế bào nhằm duy trì điện thế nghỉ 

của màng. 

- Khôi phục lại điện thế màng sau khi điện thế hoạt động đi qua: 

Khi tế bào bị kích thích, tính thấm cua màng đối với ion natri thay đổi: 

màng tăng tính thấm đối với ion natri. lon natri từ ngoài màng khuếch tán 

vào trong gây hiện tượng khử cực, đảo cực. Sau đó tính thấm của màng thay 

đổi, màng táng tính thấm với ion kali ion kali khuếch tán ra ngoài màng 

gây hiện tượng tái phân cực. 

Sau 1 lần phát sinh điện thế hoạt động thì bơm K^ - Na^ hoạt động để 
bơm ion natri từ trong tế bào ra ngoài và bơm ion kali từ ngoài và nồng độ 

các ion được duy trì. 

Câu 4. 

a) So sánh hiện tượng: 

Cây bồ công anh khi được chiếu sáng từ 1 phía: hướng động (hướng sáng). 

Nở hoa của cây bồ công anh: quang ứng động (ứng động sinh trưởng). 

- Giống nhau: 

+ Đều là cử động sinh trưởng của cây trước tác nhân kích thích là ánh sáng. 

+ Đều chịu ảnh hưởng của hoocmôn sinh trưởng là auxin dẫn đến sự 
sinh trưởng không đồng đều ở 2 phía của bộ phận cảm ứng. 

-I- Đều giúp sinh vật thích nghi với những biến đổi của các yếu tố môi trường. 

- Khác nhau: 

Chỉ tiêu so sánh Tính hưđng sáng Quang ứng động 

Ảnh hưởng của ánh sáng Ánh sáng chỉ lác động ở 
mộl phía của cây 

Ánh sáng lác động lừ mọi 

phía 

Cách biểu hiộn Biểu hiện chậm hơn Biểu hiện nhanh hơn 
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Chỉ tiêu so sánh Tính hướng sáng Quang ứng động 

Bộ phận cảm ứng Không có lính chu kì Có tính chu kì 

Tính châ"l Chồi, ngọn, Ihân, rc, cành (cơ 

quan hình ưòn) 

Vận động không thuận 

nghịch 

Cánh hoa, lá (cơ quan có 

cấu trúc hình dẹp) 

Vận động thuận nghịch 

b) - Giống nhau: 

+ Đều là cử động của các cơ quan có kiểu hình dẹp trước kích thích của 
môi trường. 

+ Đều có tính thuận nghịch và thích nghi. 

- Khác nhau: 

Cử độ/ìg lá cây phượng, Cử động lá cây trinh nữ 

Bản châl Là loại ứng động sinh trưởng Là kiểu ứng động không sinh 

ưưởng 

Tác nhân kích 

thích 

Ánh sáng vSự va chạm cơ học 

Cơ chc" Do lác động của auxin dẫn đến sự 
sinh trưởng không đồng đcu ở mặt 

trên và măt dưới của lá 

Sự va chạm cơ học 

Do sự thay đổi sức ưương nước của 

tế bào chuyên hóa nằm ở cuống lá, 

không licn quan với sinh trưởng 

Tính châì biểu 

hiộn 

Biểu hiộn chậm hơn 

Có lính chu kì 

Biểu hiện nhanh hơn 

Không có tính chu kì 

Ý nghĩa Giúp ỉà xòc ra khi có ánh sáng để 

quang hỢp ^ .. 

Giúp lá không bị tổn thương khi 

bị lác động cơ học 

Câu 5. 

a) Các bước tiến hành: 

- Chiêt rút sắc tố: 2 -> 3g lá tươi, cắt nhỏ, nghiền trong côì sứ với 1 

axeton cho nhuyễn -> thêm axeton —> khuấy đều lọc qua phiễu -> được hỗn 

hợp sắc tố màu lục. 

- Tách các sắc tô thành phần: 

Lấy 1 lượng benzen gấp đôi lượng dịch vừa lấy -> đổ vào bình chiết -> lắc 
đều, để yẽn vài phút. 

- Quan sát kết quả: Lớp trên có màu xanh lục là màu của diệp lục hòa tan 

trong axeton. Lớp dưới có màu vàng là màu của carôtenoit hòa tan trong benzen. 

b) Vì các sắc tố chỉ hòa tan trong dung môi hữu cơ. 

Mỗi loại sắc tố chỉ hòa tan trong một loại dung môi hữu cơ khác nhau. 
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NĂM 2009 

sở GIÁO DỤC & ĐÀO TAO TP. Hồ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 

Câu 1 

/. Sai. Vì: Việc kiểm soát dòng nước và khoáng từ ngoài vào trong mạch gỗ 
là do nội bì cùa rễ 

- l.ớp nội bì có vòng đai không thấm nước điều chình dòng chảy vào trung trụ 
2. Đúng. Vì: Khi hàm lượng cácbônic thấp thì enzim rubisco thể hiện vai 

trò là một oxidaza 

- Khi đó, sự oxi hóa RiDP xảy ra -> tạo nguyên liệu hô hấp sáng là axit 
glicôlic 

3. Sai. Vì: 
- Mo có trong tliành phần của enzim khử nitrat (nitrat-reductaza) enzim 

nitrogenaza (cố định nitơ ở nốt sần rễ cây họ Đậu) 

- Thiếu Mo nốt sần không phát triển sinh trường cây bị ức chế 
4. Sai. Vì: ở cây C4, lục lạp tế bào mô giậu có hệ thống hạt (grana) phát 

triển để thực hiện pha sáng. 
- Lục lạp tế bào bao bó mạch có nhiều chất nền để thực hiện chu trình Canvin 

Câu 2 

1. Quá trình hình thành và lan truyền xung thần kinh trên sợi trục 

a. Quá trình hình thành điện thế hoạt động trên sợi trục thần kinh : 

- Khi bị kích thích, tính thấm của màng thay đổi, kênh Na’^ mờ ra, Na" tràn 

vào trong —> mất phân cực và đáo cực. 

- Kênh Na* đóng lại nhanh, kênh K* mở ra, K" tràn ra ngoài □ tái phân cực. 

- Bơm Na-K hoạt động bơm trả Na" và K" về lại 2 bên màng. 

h. Quá trình lan truyền xung trên sợi trục thần kinh: 

- Khi Na tràn vào sẽ tạo một dòng ion chạy từ điểm kích thích sang vùng kế cận 

- Dòng ion kích thích và thay đổi tính thấm của màng kênh Na" mở ra và 
cứ thế tiếp diễn làm cho xung thần kinh được lan truyền dọc sợi trục thần kinh. 

c. Quá trình giữa các .sợi trục thán kinh trong một cung phàn xạ 

- Khi luồng thần kinh truyền tới đầu mút sợi trục -> tính thấm Ca^" ờ màng 
trước xinap bị thay dổi, Ca'" đi vào chuỳ xinap 

- Bóng chứa chất hoá học vỡ ra —> giải phóng chất hoá học vào khe xinap 

- Chất hoá học gắn vào thụ thể ờ màng sau xinap, làm xuất hiện điện thế 
hoạt động ờ màng sau xinap và thông tin được lan truyền. 

d. Xung thần kinh chi truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cùm tới cơ quan 
đáp ứng. Vì: 

- Chỉ ở chùy xinap mới có các bóng chứa chất hóa học 

- Chỉ màng sau xinap mới có các cơ quan tiếp nhận các chất này 
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2. Sơ đồ điều hòa áp suất thẩm thấu trong cơ thể 

Câu 3 

I. Trình bày cơ chế quấn vòng cùa thân cây quanh giá thê ở một sổ loại cây. 

- Là hướng động tiếp xúc 

- Do sự phân bố auxin không dều ở 2 bên thẩn cây: phía có và không có 
tiếp xúc với giá thể 

l.ượng auxin bên phía không có tiếp xúc nhiều hơn —> kích thích sinh trường 

nhanh —> cây quấn vòng 

2. Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa động vật và thực vật về khả 
năng nhận biết và phản ứng với những thay đỗi của điều kiện môi trường. 

Cảm ứng ở Thực vật 
-;;-;;-1 

Cảm ứng ở Động vật 

- Chưa có cơ quan chuyên hoá 

- Do hoocmôn hay thay đổi trạng 
thái trương nước... của tế bào 

- Có cơ quan chuyên hoá là tế bào thần 
kinh và hệ thần kinh (trung ương và ngoại 
biên) 

- Do hoạt động của hệ thần kinh 
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Cảm ứng ở Thực vật Cảm ứng ở Động vật 

(Chi cần nêu được 1 trong 2 ý ở mỗi cột) 

Phản ứng đơn giản, chậm, kém 
chính xác 

Phản ứng phức tạp, nhanh, chính xác 

Biểu hiện bằng hướng động và 
ứng động 

Biểu hiện bằng phản xạ 

3. Quan sát đồ thị, hãy cho biết mỗi đường cong biểu diễn hoạt động 
quang họp ứng với loại thực vật nào? Tại sao ? 

- Đường cong A : thực vật C4 

- Đường cong B : thực vật C3 

Giải thích: 

- Điểm bão hòa ánh sáng thực vật C4 cao hon thực vật C3 

- Khi cưòng độ chiếu sáng cao —> cường độ quang hợp thực vật C4 cao 
horn cường độ quang'hợp thực, vật C3 {hoặc thực vật C4 thích nghi với cường 
độ chiếu sáng cao tốt hcm thực vật C3) 

Câu 4 

1. Tại sao khi tách rời ra khỏi cơ thể, tim vẫn tiếp tục đập thêm một 
khoảng thời gian nữa? 

- Do tính tự động của tim 

- Do hoạt động của hệ dẫn truyền tim : 

Hãy giải thích cơ che cùa hoạt động này. 

- Hạch xoang nhĩ có khả năng tự phát nhịp 

- Xung thần kinh truyền tới 2 tâm nhĩ và nút nhĩ thất 

- Bó His nhận tín hiệu từ hạch nhĩ thất, 

Bó His truyền tín hiệu đến mạng Puôckin làm co thành cơ tâm thất 

2. Nêu ưu điểm về cấu tạo và hoạt động hô hấp của chim và côn trùng 
*** ở côn trùng: hệ hô hấp gồm; 

- Hệ thống ống khí thông với lỗ thở 
- Ống khí phân nhánh nhỏ dần 

- Đưa oxi tiếp xúc trực tiếp tới từng tế bào 

- Hoạt động co dãn của cơ bụng giúp thông khí 

*** ờ chim: hệ hô hấp gồm: 

- Phổi và hệ thống túi khí 

- Cấu tạo phổi: gồm các ống khí, có hệ thống mao mạch bao quanh 

- Các túi khí có khả năng co dãn tốt 

- Giúp không khí lưu thông 

- Phổi luôn có khí giàu oxi và giảm khí cặn 
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Dòng máu trong mao mạch chảy vuông góc với dòng khí -> hiệu quả trao đổi 
cao 

3. Phân tích và cho biết ỷ nghĩa cùa sơ đồ 
- Hình A: cây ngày ngẳn, Hình B: cây ngày dài 

- ở hình A, cây ngày ngắn ra hoa trong điều kiện ngày ngắn, đêm dài nên 

khi chiếu sáng giữa đêm dài -> thời gian tối bị gián đoạn -> cây không ra hoa 

- ờ hình B, cây ngày dài ra hoa trong điều kiện ngày dài, đêm ngắn nhung 

khi chiếu sáng giữa đêm dài thời gian tối bị gián đoạn cây ra hoa 

- Thời gian tối quyết định sự ra hoa 

Câu 5 

1. Bẩm ngọn thân chỉnh có ảnh hưởng như thế nào tới sinh trưởng phát 
triền của cây? 

- Tạo điều kiện cho các chồi bên sinh trưởng mạnh 

- Tán cây phát triển về bề rộng (hoàc cây ra nhiều hoa) 

Giải thích tại sao ? 

- Bấm ngọn đã hạn chế tác dụng ưu thế đỉnh của auxin —> các chồi bên 
phát triển mạnh 

2. Quan sát sơ đồ sau và em hãy cho biết đường cong A,B,C,D mô tả cho 
các yếu tổ nào trong chu kì kinh nguyệt ở người ? 

- Đường cong A : hoocmôn LH 

- Đường cong B : hoocmôn FSH 

- Đường cong c : Oestrôgen 

- Đưòmg cong D : Progestêrôn 

Trình bày vắn íẳt vai trò các ỹếu tổ này. 

- FSH kích thích nang trứng phát triển 

- LH làm trứng chín, rụng và tạo thể vàng. 

- Thể vàng tiết ra hormon Progêsterôn 

- Progêsteron và Oestrôgen kích thích làm cho niêm mạc tử cung phát triển 
dày lên. 

- Progêsteron và Oestrôgen nồng độ cao ức chế vùng dưới đồi và tuyến 
yên ngưng tiết các hormon (GnRH, FSH, LH). 
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NĂM 2010 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HÓ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỔNG PHONG 
Câu 1 

1. Vai trò hô hấp cùa rễ đối với trao đổi khoáng: 
- Tạo ra năng lượng ATP cung cấp cho hút khoáng chủ động. 
- Tạo ra các sản phẩm trung gian (chất mang) cho hút khoáng chủ động. 
- Tạo ra áp suất thẩm thấu cao trong dịch bào giúp cho hút nước và khoáng. 

- Tạo ra CO2, CO2 + H2O —> H2CO3 + H‘, H' sinh ra thực hiện hút bám trao đổi 
với các ion khoáng bám trên bề mặt keo đất. 

2. Quá trinh photphoryl hóa không vòng tiến hóa hem quá trinh photphoryl hóa 
vòng, vì quá trinh photphoryl hóa không vòng: 

- Chi gặp ở thực vật. 

- Sử dụng cả hai hệ tíìống quang hóa I và II, hệ sắc tố tham gia vào hệ quang 
hộa II là hệ săc tô sóng ngàn và sóng dài. Còn quá trình photphoryl hóa vòng, hệ 
sắc tố tham gia vào hệ quang hóa I là hệ sắc tố sóng dài —► photphoryl hỏa không 
vòng tận dụng được nhiêu năng lượng hem. 

- Sản phẩm phong phú hơn: ngoài ATR (giống với quá trình photphoryl hóa 
vòng) còn có NADPH2 và O2. 

3. ở cây Thuốc bỏng, nếu hái lá nhai vào buổi sáng sớm ta thấy có vị chua, 
nhưng hái lá nhai vào buổi chiều thì có vị hơi nhạt (vị chua giảm nhiều) vì: 

- Cây Thuốc bỏng thuộc nhóm thực vật CAM, ban đêm khí khổng mờ, thực 
hiện quá trinh cố định CO2 lần 1 tạo axit malic nên sau một đêm axit malic tích trữ 
nhiều trong lá -> lá có vị chua 

- Ban ngày khí khổng đóng, một lượng lớn axit malic được biến đổi để thực 
hiện quá trinh cố định CO2 lần 2 (theo chu trinh Canvin) tạo glucôzơ chiều tối lá 
cỏ vị nhạt. 

4. Đường cong c là đường cong thích hợp để biểu thị cho các giai đoạn hô hấp 
trong đời sông của cây. 

- Vì: Giai đoạn hạt đang nẩy mầm và giai đoạn cây ra hoa trái là giai đoạn hô 
hâp mạnh trong đời sông cùa cây, do đó tại vị trí này đường cong biểu diễn tăng. 
Câu 2 

1. Vận động viên muốn nâng cao thành tích trong thi đấu thường lên vùng núi 
cao để luyện tập trước khi thi đấu vỉ: 

- Trên vùng núi cao nồng độ oxi loãng hem ở vùng đồng bằng hồng cầu tăng 
số lượng. 

- Tim tăng cường vận động, cơ tim khỏe, hô hấp khỏe, bền sức. 

2. Bề mặt trao đổi khí ờ động vật có những đặc điểm 

Đặc điểm bề mặt TDK Tác dụng 

- Tỉ lê — lớn 
V 

- Tăng s bề mặt trao đổi khí 
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Đăc điểm bề mặt TDK Tác dụng 

- Bề mặt mỏng và ẩm ướt. 

- Bồ mặt có nhiều mao mạch. 

- Có sự lưu thông khí. 

- Giúp O2, CO2 dễ dàng khuếch tán qua. 

- Chứa sắc tố hô hấp vận chuyển khí. 

- Tao sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2. 

3. * Hệ tuần hoàn hở chi thích hợp cho động vật ít hoạt động vì ờ hệ tuần hoàn hở; 

- Máu chảy với tốc độ chậm —* điêu hòa phân phôi máu đên cơ quan chậm 

—► không đáp ứng đủ nhu cầu O2 và thải CO2 

* Mặc du tuấn hoàn hờ nhưng côn trùng vẫn cỏ khả năng hoạt động tích cực vì: 

- Côn trùng không sử dụng tuần hoàn hở để cung cấp O2 cho tế bào và thải CO2 

ra khỏi cơ thể. 

- Côn trùng trao đổi khí qua hệ thống ống khí. 

4. Phân biệt huyết áp và áp suất thẩm thấu cùa máu. 

- Huyết áp là áp lực tác dụng của máu lên thành mạch khi tim co. 

- Áp suất thẩm thấu cùa huyết tương do nông độ các chât hòa tan trong huyêt 

tương, phụ thuộc lượng nước và nồng độ các chất hoà tan , đặc biệt là Na 

Câu 3 

1. ửng động: 1,2, 4, 7, 8,9, 10 

Hướng động: 3, 5, 6 

2. Phân biệt phản xạ có điều kiện và phàn xạ không điêu kiện. 

Phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện 

- Bẩm sinh, có tính chất bền vững 

- Di truyền, mang tính chất chủng loại 

- Số lượng hạn chế 

- Do tùy sống và trụ não điều khiển 

- Hình thành trong quá trình sống, 

không bền vững 

- Không di truyền, mang tính cá thể 

- Số lượng không hạn chế 

- Do vò não điều khiển 

3. Phân biệt cử động lá ở cây trinh nữ về bản chất, tác nhân kích thích, cơ chê, 

tính chất biểu hiện, ý nghĩa 

Cử động lá buổi sảng 

và chiều tối 

Cừ động lá va chạm cơ học 

Bản chất Là loai ứng động sinh trường Là kiểu ứng động không sinh trưởng. 

Tác nhân 

kích thích 
Ánh sáng Sự va chạm (tác động cơ học) 

Cơ chế 
Do tác động của auxin dẫn đến 

sự sinh trường không đêu ờ 
mặt trên và dưới của lá. 

Do sự thay đổi sức trương nước 

của tế bào chuyên hóa nằm ờ 
cuống lá, không liên quan với sự 
sinh trưcmg. 

Tính chất 

biểu hiện 

Biểu hiện chậm hơn 

Cỏ tính chu kì 

Biểu hiện nhanh hơn 

Không có tính chu kì 

Ý nghĩa 

Giúp lá xòe ra khi có ánh sáng 

để quang hợp và khép lại vào 

đêm để giảm thoát hơi nước. 

Giúp lá không bị tổn thương khi có 

tác động cơ học. 

___ 
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Câu 4 

1. Chứng minh tổ chức thần kinh tiến hóa theo hướng tập trung hóa và đầu hóa: 

- Tập trung hóa: Từ phân tán đến tập trung: thần kinh dạng lưới phân tán (thủy 

tức) -> dạng chuồi hạch bậc thang (giun dep), chuỗi hạch bụng (giun đốt) 3 khối 

hạch: hạch ngực, hạch bụng, hạch não (thân mêm và chân khớp). 

- Đầu hóa: cơ thể phân biệt đầu đuôi, hệ thần kinh tập trung về phần đầu. Não 

phát triển qua các ngành động vật từ thấp lên cao. ơ các ngành động vật có xương 

sống hình thành hệ thần kinh dạng ổng và hiện tượng đầu hoá rất rõ từ cá, ếch nhái, 

bò sát đến chim và thú. 

2. Sau khi mổ lộ tim ếch, nhịp tim cùa ếch thay đổi: 

- Khi nhỏ vài giọt Adrenalin, tim ếch đập nhanh, mạnh, nhịp tim tăng lên. 

- Khi kích thích dây đối giao cảm, tim ếch đập chậm, yếu, nhịp tim giảm. 

3. Thời gian của 1 chu ki tim ờ trẻ em là: 60s : 120 = 0,5s 

0,5s < 0,8 s ^ thời,gian cùa 1 chu kì tim ờ trẻ em giàm 

Ta có ti lệ co tâm nhĩ: co tàm thất: dãn chung =1:3:4 

Suy ra, ờtrè em, tâm nhĩ co: 0,0625s, tâm thất co: 0,l875s, dãn chung: 0,25s 

4. - Khi lao động nặng hay tập luyện nhiều thì pH máu giảm. Vì, khi lao động 

nặng, hô hấp tăng tạo nhiều CO2 nồng độ H* trong máu tăng, pH máu giảm. 

- Khi pH trong máu giảm, hệ đệm hoạt động lấy đi H " để duy trì pH ôn định; 

+ Hệ đệm bicacbonnat: Khi pH giảm, các HCO3 sẽ kết hợp với H* thành 

H2CO3 pH máu tăng 

HCOí + H' ^ H2CO3 

+ Hệ đệm phôtphát: Khi pH giảm, các HP04^ sẽ kết hợp với H' thành H2 

PO4 pH máu tăng 

HP04^ +H' ^H2P04 

+ Hệ đệm prôtêinat sẽ lấy đi H nhờ gốc -NH2 

-NH2 + H‘4-NH3 

Câu 5 

1. a. Thanh long là cây ngày dài ra hoa vào mùa hè. Mùa đông thanh long không 

thể ra hoa. Đẻ thanh long ra hoa trái vụ vào mùa đông, phải thắp đèn ban đêm để 
chia đêm dài thành hai đêm ngắn. 

b. Mía là cây ngày ngắn ra hoa vào mùa đông, khi mía ra hoa sẽ tiêu tốn một 

lượng đường rất lớn. Để mía không ra hoa vào mùa đông sẽ phải thăp đèn vào ban 

đêm để chia đêm dài thành hai đêm ngăn. 

c. Cúc là cây ngày ngắn, vào mùa thu thắp đèn ban đêm để chia đêm dài thành 2 

đêm ngắn nhằm ức chế sự ra hoa cùa cúc. Đen mùa đông cúc sẽ ra hoa. 

2. Đặc điểm tuổi dậy thì và tác động cùa những hoocmôn ờ tuổi dậy thì: 

* Đặc điểm cùa tuổi dậy thi; 

+ Có nhiều biến đổi trong cơ quan sinh dục (có chu kì kinh nguyệt) 

+ Xuất hiện các tính trạng sinh dục thứ sinh. 

* Tuổi dậy thì được điều hoà bời hoocmôn sinh dục; ơstrôgen, FSH, LH, 

prôgesterôn 
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+ ơstrôgen: điều hòa phát triển các tính trạng sinh dục cái, kích thích rụng trứng. 

+ FSH: kích thích sự phát triển của bao noãn. 

+ LH: kích thích nang trứng chín, rụng trứng, tạo thể vàng. 

+ Prôgesterôn: phối hợp với ơstrôgen kích thích niêm mạc dạ con dày lên và 
tích đầy máu, ức chế tuyến yên tiết FSH, LH. 

3. Kết quả thu dược và giải thích. 

- Cây 1: ngọn cây cong về phía ánh sáng do sự quang hướng động. 

Bao lá mầm là nơi tổng hợp auxin chủ yếu, có tác dụng kích thích sự giãn dài tế 
bào. Auxin bị quang ôxi hóa nên nồng độ sẽ giảm ở phía có ánh sáng và cao ở phía 

tối, dẫn đến phía tối sinh trường nhanh hơn làm ngọn cây cong về phía có ánh sáng. 

- Cây 2 và 3: Không có hiện tượng trên do phần đỉnh ngọn có nhiều auxin nhạy 

cảm với ánh sáng, nhưng đã bị cắt bỏ hoặc đã bị che tối, không tiếp xúc với ánh sáng. 

NĂM 2011 

sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. CẦN THỐ 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ Tự TRỌNG 

Câu 1 

1. - Nhận xél: 

+ Giữa các loại đâl khác nhau hộ sô héo .sai khác đáng kể. 

+ Giữa các thực vật khác nhau trong cùng một loại đâl hộ sô héo sai khác 

không đáng kể. 

- Giải thích: hệ số hco càng lăng thì sức giữ nước của đâ'l càng mạnh nên dù 

các hộ rỗ có khác nhau về sứt hìíl nước cũng không có khả năng lấy đưỢc 

nước nữa. 

2. - Vì N, Mg là thành phần của clorophyl. 

- Vì Fc hoạt hoá cn/.im lổng hỢp clorophyl... 

- Đường cong D: mô lả sự thoát hơi nước qua tầng cutin. 
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- Đường cong C: mô lả sự thoát hđi nước qua lỗ khí. 

- Giải thích: 

Sự thoát hơi nước qua tầng cutin ít, hoàn toàn phụ thuộc vào nhiệt độ. Vào 

buổi trưa, ánh sáng mạnh nhiệt độ cao cường độ thoát hơi nước cao nhất. 

Sự thoát hơi nước qua lỗ khí phụ thuộc vào hoạt động đóng, mở của lỗ khí. 

Buổi tnTđ nắng gắt, nhiệt độ cao, tế bào lỗ khí mất nước nhiều nên đóng lại 

để hạn chô" sự mất nước của cây nên cường độ thoát hơi nước giảm. 

4. 

Chỉ liôu so sánh Hô hấp hiếu khí HÔ hấp sáng 

Đôì iượng C4, CAM, C3 C3 

Điều kiện Không cần ánh sáng, cả 

lỊgày và đêm. 

Khi cường độ ánh sáng cao, 

nhiệt độ cao... 

Nơi xảy ra Ti thể Lục lạp, pcroxixom, li thể 

Sản phẩm Tạo ATP, không trực liếp 

lạo axil amin, NHi 

Không tạo ATP tạo axit 

amin, NH3 

Câu 2 

1. - Khi mâ'l máu -> huyết áp sẽ bị giảm. 

- Huyôt áp thấp quá trình lọc nước tiểu ở cầu thận giảm. 

- Cơ thể có những đáp ứng sau: khi huyôt áp thấp kích thích vùng dưới đồi 

-> gây cảm giác khát (uông nước) và ihùy sau tuyến yôn tăng tiết ADH -> 

hormonc này tác động lên ông lượn xa tăng tái hấp thu nước -> tăng thổ 

lích máu nôn tăng huyết áp trở lại. 

2. - Đó là vùng hành tủy, chứa trung lâm điều hòa hô hấp và điều hòa tim mạch. 

- Nếu hành tủy bị chấn thương -> ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động hô hấp và 

lim mạch dẫn đôn tử vong. 

3. - Chọn D. 

- Giải thích: 

B, C -> ihc tích lồng ngực giảm khí từ phổi ra ngoài. 

D —> Vòm hoành (cơ hoành) hạ, thổ tích lồng ngực lăng -> khí từ ngoài vào phổi. 

4. - Hủy tủy để cích không thực hiện được các phản xạ của các chi, cch nằm yên 

dỗ thao lác, quan .sát. 

- Hủy não sc ảnh hưởng đên hoạt động của lim, hô hâp -> ếch có thể chết, 

không quan sát đưỢc hoạt động của lim êch. 

Câu 3 

1. - Ánh sáng đỏ thì P660 chuyển thành P730, chất này kích thích sự ra hoa của cây 

ngày dài nhuhg lại ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn. 
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- Ánh sáng đỏ xa thì P730 chuyển thành P660, chất này kích thích sự ra hoa 

của cây ngày ngắn. 

2. - Sai. Plorigcn là hormonc kích thích sự ra hoa với thành phần câu tạo gồm 

giberclin và anlczin, cây chỉ ra hoa khi có đầy đủ gibcrclin và antczin. 

- Đôì với cây ngày ngắn, gibcrclin hình thành khi ngày ngắn lẫn ngày dài, 

còn antczin chỉ đưỢc lạo ra khi ngày ngắn. 

- Đối với cây ngày dài thì ngược lại, anlczin hình thành lúc ngày ngắn lẫn 

ngày dài, còn gibcrelin chỉ lạo ra lúc ngày dài. 

- Do đó, chỉ nôn bổ sung gibcrclin đc kích thích cây ngày dài ra hoa ưái vụ 

vào lúc ngày ngắn. Đôì với cây ngày ngắn không thiếu gibcrelin lúc ưái 

mùa nên không cần bổ sung. 

3. - Đây là loại vận động ứng động không sinh trưởng và dựa trên cơ chế của sự 

thay đổi trạng thái trương nước của lô" bào. 

+ Buổi sáng: ánh sáng và nhiệt độ tăng dần, sự trương nước không đồng bộ ở 
tế bào mặt trôn và mặt dưới cánh hoa -> cánh hoa dần nở ra. 

+ Buổi chiều: ánh sáng và nhiệt độ giảm dần, các tế bào mặt ưên cánh hoa 

không còn ưương nước như các tô" bào ở mặt dưới -> cánh hoa khép dần lại. 

Câu 4 

1. - Gia súc là động vật đẳng nhiệt, khi nhiệt độ môi trường thâp hơn so với 

nhiệt độ cơ thể —> động vật mâ"t nhiệt vào môi trường xung quanh. 

- Đc tăng khả năng chống lạnh thì quá trình oxy hoá các chất tăng. 

- Cần cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ để bù lại các chất đã bị oxy hoá. 

- Nếu không cung câ"p kịp thời, gia súc sẽ bị sút cân, mât sức và dễ mắc 

bệnh. 

2. - Nồng độ FSH và LH lăng lên vì tuyên yôn và vùng dưới đồi không bị ức 

chê" ngưỢc bỏi cstrogen và progestcron. 

- Chu kì kinh nguyệt không diễn ra vì chu kì kinh nguyệt xảy ra là do 

cstrogcn và progestcron được buồng trứng tiết ra gây phát triển và bong 

lớp niêm mạc tử cung kèm máu theo chu kì. 

3. - Nòng nọc không biến thành ếch: cắt bỏ tuyên giáp nòng nọc. 

- Nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch con bé xíu; Cho tiroxin vào nước 

nuôi nòng nọc. 

4. Vì; 

- Lipii là thành phần lạo bao miôlin ở sỢi trục thần kinh. 

- Sự miêlin hoá của hệ thần kinh làm tăng lốc độ dẫn truyền của xung thần kinh. 

- Thiếu lipit —> sự miêUn hoá bị hạn chế -> hoạt động thần kirứi kém. 

-> Cần cung câ"p đầy đủ lượng lipil cần thiết và protein trong khẩu phần ăn 

cho trẻ. 
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Câu 5 

1. • Xác định độ dài của mARN ưưởng thành được sao mã từ mạch gốc 

- Sau khi phiên mã mARN ở sinh vật nhân thực sẽ cắt bỏ các đoạn intron. 

Ta có tổng sô nuclêôtit ưôn mARN trưởng thành là: 100 + 50 + 25 = 175 nuclêồlil 
0 0 

Chiều dài của mARN ưưởng thành là; /^ARN “ ^ 3,4A = 595A 

2. a) Sô" lượng và tỉ lệ % từng loại nuleolit của gen 

Số lượng nuclcotil của gcn: (3995 X 2): 3,4 = 2350 nuclcotit 

Ta có: A-G = 47 và A + G = 1175 

=> A = T = 611 =26% và G = x = 564 = 24% 

b) Số lần phiên mã của gcn ở mỗi giai đoạn là bao nhiêu? 

Gọi Xi, X2 lần lượt là số lần phiên mã của gen ở giai đoạn I và giai đoạn II 

(X|, X2 nguyên đương). 

1175 _ 1645 _ „ _ 1645 

Xj rư 

Xl 1 2 V 3 4 5 

X2 / / / / 7 

rư / / / / 235 

=> mARN có rư = 235, giai đoạn I phiên mã 5 lần, giai đoạn II phiên mã 7 lần. 

3. - Chuỗi polipcplit hình thành gồm 3 axit aminvì: 

+ Quá trình dịch mã ưên mARN theo chiều 5’ -> 3’. 

+ Bộ ba mở đầu trôn mARN là AUG và bộ ba kết thúc trên mARN là UAG. 

NĂM 2012 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
Câu 1 

1. Cây xanli sử dụng nguồn nitơ ưong không khí và ưong đất bàng phưong thức sau: 

- Nguồn nitơ trong không khí: 

+ Khi có sấm chớp: N2 + O2 HNO3 -> các hợp chất nitrat —> cây dễ hấp thụ. 

+ Hoạt động cùa các vi sinh vật tự do và cộng sinh có khả năng cố định nitơ cho 

đất, từ đó biến đổi thành các hợp chất chứa nitơ, cây dễ hấp thụ. 

- Nguồn nitơ trong đất: Do sự phân huỳ xác, bã động, thực vật. 

+ Sự hoá mùn: Xác động, thực vật nhờ vi khuẩn, nấm phân giải thành chất mùn 

thành các axit amin. 

+ Sự hoá amoniac; các axit amin tiếp tục nhờ vi khuẩn phân giải thành urê sau 

đó được phân giải tiếp tục thành NHv 
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+ Sự hoá nitrit: NH3 oxi hoá thành HNO2 sau đó hình thành muối nitrit. 

+ Sự hoá nitrat: HNO2 oxi hoá thành HNO3 sau đó hình thành muối nitrat. 

2. a. Sự hấp thụ khoáng gắn liền với quá trình hô hấp của rễ vì: 

Quá trình hô hấp giải phónẹ ATP cung cấp năng lượng cho quá trình hút 
khoáng (vì cây hút khoáng chủ yếu theo cơ chế chủ động). 

Hô hấp giải phỏng CO2 khuếch tán ra dịch đất gặp H2O tạo thành H2CO3; 

H2CO3 -> H* + HC03‘. H" lại trao đổi với cation hấp phụ trên bề mặt hạt keo đất 

làm tăng hấp thụ khoáng bằng cơ chế hút bám - trao đổi. 

3. Quá thiếu hay thừa CO2 đều làm giảm năng suất cây trồng vì: 

* Trường hợp quá thiếu CO2 (thường do lỗ khí đỏng, hô hấp yếu): 

- RiDP tăng, APG giảm, ảnh hưởng đến hoạt động của chu trinh Canvin. 

- Enzim Rubisco tăng hoạt tính oxigenaza —► xuất hiện hiện tượng hô hấp sáng 

đều dẫn đến làm giảm hiệu suất quang hợp —► giảm năng suất cây trồng. 

* Trường hợp quá thừa CO2: 

- Gây ức chế hô hấp —► ảnh hường đến quá trình hấp thu, vận chuyển, sinh tổng hợp 
các chất cần năng lượng ^ ảnh hưởng dến quang hợp —> giảm năng suất cây trồng. 

- Làm quá trình phân giải mạnh hơn quá trình tổng hợp chất ở diệp lục đồng 

thời có thể làm enzim Rubisco bị biến tính —> giảm hiệu suất quang hợp —► giảm 

năng suất cây trồng. 

4. a. Úp chuông kín len chậu cây và cốc chứa phenol miệng rộng, để ngoài sáng, 

quan sát. 

Ban đầu dung dịch phenol có màu vàng vì còn CO2 trong không khí, sau 1 thời 

gian dung dịch phenol chuyển màu đỏ —> trong không khí đà hết CO2 chứng tỏ cây 

đà sử dụng hết CO2 trong quang hợp. 

b. Dùng cây C ị ^ 

Do điểm bù CO2 của cây C4 rất thấp (0-10 ppm) nên sẽ dùng hết CO2. Cây C3 
có điểm bù CO2 cao (30 - 70 ppm) nên sẽ không dùng hết CO2. 

c. Không nôn dùng thực vật CAM 

Vì ban đêm thực vật CAM mới có quá trình cố định CO2. Mà ban đêm khó thấy 

kết quả thí nghiệm. ' * 

Câu 2 

1. Vì tâm nhĩ co bắt đầu từ sự phát nhịp của nút xoang nhĩ nằm ờ thành tâm nhĩ 

phải gần lối vào cùa tĩnh mạch chủ trôn, nên khi tâm nhĩ co bắt đầu từ phía trên rồi 

mới lan ra khắp hai tâm nhĩ, vì vậy lực co cùa tâm nhĩ đă bít các lỗ vào của tĩnh 

mạch do vậy máu chi dồn xuống tâm thất. 

2. - Sau khi ta nín thờ vài phút sẽ có hiện tượng nhịp thở và nhịp tim tăng nhanh 

và mạnh hơn. 

- Sau khi nín thở, nồng độ CO2 trong máu tăng cao, kích thích các tế bào thụ 
cảm hóa học trong thành động mạch chủ, truyền xung động đến trung khu hô hấp 

và tim mạch ở hành nào (hành tủy). Các trung khu này phát lệnh đi đến tim, phổi 

làm tăng nhịp tim, tăng nhịp hô hấp để thải nhanh CO2 ra khỏi cơ thể. Khi nồng độ 
CO2 đã trở lại bình thường nhịp tim và nhịp hô hấp sẽ ổn định lại như trước. 
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3. Khi uống nhiều rượu thường cảm thấy khát nước và mất nhiều nước qua 
nước tiêu vi; 

- Hoocmôn ADH kích thích tế bào ống thận tăng cường tái hấp thu nước trả về 
máu, nhờ vậy lượng nước thải theo nước tiểu giảm. 

- Rượu làm giảm tiết ADH vi vậy làm giảm hấp thụ nước ờ ống thận. Lượng 

nước không được tái hâp thu ờ ông thận sẽ đi theo nước tiểu ra ngoài. 

- Mất nước làm cho áp suất thẩm thấu trong máu tăng cao kích thích lên 
vùng dưới đồi gây ra cảm giác khát. 

4. Sản phẩm phân giải xenlulôzơ cùa vi sinh vật chủ yếu là là axit hữu cơ, sản 

phẩm phân giải sinh khối vi sinh vật là các axit amin, các chất này hấp thu vào máu 
trâu bò tạo thành các hợp chất hữu cơ khác hoặc dùng làm nguyên liệu dị hoá nên 

trong máu trâu bò không duy trì nồng độ glucôzơ cao như ờ các động vật khác. 

Câu 3 

1. a. Sai. 

- Mưa rào chi gây khép là ờ cây trinh nữ vi chúng rất nhạy cảm với kích thích 

cơ học. Khi có sự va chạm, sức trương nước cùa các tế bào ở gốc cuống lá giảm 

nhanh gây phản ứng khép lá. 

- Còn ở cây gọng vó, chúng phàn ứng đồng thời với cả kích thích cơ học và hóa 

học, trong đó kích thích hóa học có tác động mạnh hơn nên nước mưa không gây 
được phản ứng khép lá. '' 

b. Sai. 

- Tính hướng sáng ờ thực vật có cơ chế là sự sinh trường không đồng đều của tế 
bào nên phản ứng chậm và chịu ảnh hường của chù yếu của hoocmỏn. 

- Còn tính hướng sáng ở con thiêu thân có cơ chế là phản xạ nên biểu hiện 

nhanh và chịu ảnh hưởng chủ yếu cùa hệ thần kinh. 

c. Đúng. 

- Sự đóng mờ khí khổng chính là dạng ứng động không sinh trường, có cơ chế 
là sự thay đôi hàm lượng nước trong tế bào hình hạt đậu. 

+ Khi tể bào no nước, khí khổng mờ rộng để thoát nước ra ngoài. 

+ Còn khi tế bào thiếu nước khí khổng đóng lại để hạn chế mất nước. 

2. - Hiện tượng chồi ngọn phát triển ức chế chồi bên, rễ chính sinh trường ức 

chế rễ phụ gọi là hiện tượng ưu thế ngọn. 

- Auxin (AIA) tổng hợp ờ chồi ngọn vận chuyển xuống dưới ức chế chồi bên. 

- Xitokinin cao ức chế chồi ngọn kích thích chồi bên. 

- Auxin (AIA) cao ờ rễ kích thích hình thành rễ phụ. 

- Sự cân bằnẹ giữa hai loại hoocmôn sinh trưởng auxin/xitokinin quyết định 

hiện tượng ưu thê ngọn trong cây. 

3. - Măng tiếp tục sống và phát triển thành cây tre cụt ngọn. 

- Vi: khi phần ngọn măng bị gãy, ờ mồi lóng măng còn lại đều có chứa mô phân 

sinh lóng, các tê bào vẫn phân chia binh thường làm cho mỗi lóng dài ra. 

Khi lớn lên, chồi tại mỗi mắt lóng sẽ tiếp tục phát triển mọc các nhánh nhỏ giúp 

câỵ quang hợp tông hợp chất hữu cơ nuôi cây (dù không được như cây tre phát 
triên từ măng binh thường). 
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4. * Giống nhau: 

- Đều là các hỉnh thức cảm ứng của cây, giúp cây thích nghi với môi trường. 

- Đầu liên quan đến sự sinh trưởng không đều của các tế bào ở 2 phía cơ quan 

cùa cây 

*Khác: 

Dấu hiệu so sánh Phản ứng hưóng sáng Vận động nở hoa 

Hình thức Hướng động ủ ng động sinh trường 

Hướng kích thích Kích thích từ 1 hướng Kích thích từ mọi hướng 

Cấu tạo cơ quan 

thực hiện 

Có cấu tạo dạng hình tròn Có cấu tạo hình dẹp hoặc cấu 

tạo khớp phình nhiều cấp 

Câu 4 

1. Giảm tính thấm đối với K dẫn đến giảm khuếch tán từ trong tê bào ra 

dịch ngoại bào, giảm phân cực ở hai bên màng, giảm điện thế nghỉ. 

2. - lon Ca^* có tác dụng giải phóng chất môi giới thần kinh từ cúc xinap ra khe 

xinap, từ đó tác động vào màng sau của xinap, làm xuất hiện điện động trên màng 

sau xinap. 

- Nếu thiếu Ca^' làm cho quá trình giải phóng chất môi giới giảm dẫn đến xung 

thần kinh không truyền qua các nơron, do đó không cỏ cảm giác. 

3. Người và động vật có hệ thần kinh phát triển rất thuận lợi cho việc học tập và 

rút kinh nghiệm. Tập tính ngày càng hoàn thiện do phần học tập được bổ sung ngày 

càng nhiều và càng ưu thế so với phần bẩm sinh. 

Ngoài ra, động vật cỏ hệ thần kinh phát triển thường có tuổi thọ dài, đặc biệt là 

giai đoạn sinh trường và phát triểnJcéo dài cho phép động vật thành lập nhiều phản 

xạ có điều kiện, hoàn thiện các tập tính phức tạp thích ứng với điêu kiện sông luôn 

biến đổi. 

4. 

Hiện tượng . , , Hoocmôn liên quan 

Các mô, cơ quan cũ cùa sâu biến đi, đồng thời các mô, 

cơ quan mới hình thành. 
Ecđixơn 

Người trưởng thành caol20cm, người cân đối. Hoocmôn sinh trường 

Quá trình biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế. Juvenin 

Bệnh nhân bị lồi mắt, tim đập nhanh, thân nhiệt tăng, 

hồi hộp, lo lắng, khó ngù. 
Tiroxin 

Nòng nọc nhanh chỏng biến thành con ếch bé bàng con 

ruồi. 
Tiroxin 
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NĂM 2013 

Cầu 1 

1. 
a. Tham gia cấu tạo diệp lục tố: 

N: tham gia cấu tạo vòng pyrol 

Mg: tham gia cấu tạo nhân diệp lục tố 

Fe: tham gia cấu tạo enzim, hoạt hóa enzim 

b. Quá trình quang phân li nước: 

Mn, Cl; kích thích quang phân li nước, cân bằng ion 

c. Bền vững của thành tế bào: 

Ca: tham gia thành phần cấu trúc màng, hoạt hóa enzim. 

d. Quá trình cố đỊnKnitơ từ khí quyển: 

Mo: tham gia cố định nítơ, chuyển hóa NO3 

2. 
Hô hấp hiếu khí Hô hấp sáng 

Đối tượng Thực vật Thìực vật C3 

Điều kiện Cả khi có và không 

có ánh sáng 

'Khi nồng độ CO2 thấp hơn 

O2 trong mô lá 

Khi cường độ ánh sáng 
mạnh, nhiệt độ cao 

Nơi xảy ra Ti thể ' Lục lạp, perôxisom, ti thể 

Sản phẩm ATP Không tạo ATP 

sản phẩm phụ tạo 

axit amin 

tạo axit amin 

3. 
Khi nắng nóng, cây mất nước -> lượng axit abxixic tăng. 

—> nước thoát ra khỏi tế bào hạt đậu khí khổng đóng lại. 

Có lợi: hạn chế sự mất nước của cây cây không bị héo chết. 

Có hại: khí khổng đóng ^ hạn chế lấy CO2 giảm cường độ quang 

hợp. 

Có hại; khí khổng đóng nồng độ O2 cao hom CO2 trong mô lá hô 

hấp sáng. 

4. 
Dùng cồn làm dung môi để hòa tan diệp lục tố. 

Dùng benzen để tách carotenoit. 
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Câu 2 

1. 

- Giun đất: cơ thể nhỏ -> ti lệ s/v lớn trao đổi khí qua bề mặt cơ thể. 

- Côn trùng: cơ thể nhỏ, hoạt động nhiều —> hô hấp bằng hệ thống ổng khí. 

- Lưỡng cư: sống ở hai môi trường —> hô hấp qua da và phổi đơn giản. 

- Bò sát; phổi hoàn thiện hơn lưỡng cư. 

- Thú: phổi có nhiều phế bào —> diện tích trao đổi khí lớn. 

- Chim: hô hấp kép nhờ hệ thống túi khí —> không có khí cặn —> hiệu quả cao. 

2. 

- Động vật ăn cỏ không nhai lại: dạ dày đơn, ruột dài, manh tràng phát 
triển với hệ vi sinh vật cộng sinh. 

- Dộng vật ăn cỏ nhai lại: dạ dày 4 ngăn có hệ vi sinh vật cộng sinh. 

- Động vật ăn hạt (chim): không răng, mỏ cứng, ống tiêu hóa có thêm mề 
và diều. 

- Động vật ăn hạt (bộ gặm nhấm): răng cửa phát triển liên tục, dạ dày đơn. 

3. 

- ở người: oxi trong phổi 36%, trong máu 51%. 

- Động vật lặn sâu trong nước: oxi trong phổi 5%, trong máu 70%. 

4. 

- Giải thích: tiêu chảy mất nước, mất muối huyết áp giảm. 

- Cơ chế sinh lí: huyết áp giảm -> tăng tiết ADH tăng tái hấp nước ờ 
ống thận. 

- Huyết áp giảm -4 tăngTiếl aldosteron —> tăng tái hấp thu Na^ và 

nước-> tăng thể tích máu —> huyết áp tăng. 

Câu 3 

1. - Một số thực vật Một lá mầm: sinh trường nhờ mô phân sinh đỉnh. 

-> cắt ngọn ngừng sinh trưởng. 

- Thực vật Hai lá mầm: sinh trường nhờ mô phân sinh đỉnh ngọn, đỉnh 

chồi và mô phân sinh bên —> cắt ngọn —> vẫn tiếp tục sinh trường. 

2. - Nồng độ auxin thấp kích thích rễ sinh trưởng, thân không phản ứng. 

- Nồng độ auxin cao -> ức chế rễ sinh trưởng, kích thích thân sinh 
trường. 

- Rễ và thân phản ứng khác nhau với cùng nồng độ auxin. 

3. - Kiểu ứng động: ứng động tiếp xúc và hóa ứng động. 

- Cơ chế: khi côn trùng đậu lên lá —> lông của lá cây nhận biết sự tiếp xúc và 

hợp chất nitơ từ chân côn trùng lá uốn cong giữ con mồi. 

-> lá tiết hóa chất làm tê liệt và tiêu hóa con mồi. 
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Ý nghĩa: giúp cây thích nghi với vùng đất nghèo dinh dưỡng, nhất là 
nghèo đạm. 

4. * Giống nhau: 

- I)cu cần giá thể. 

- oều giúp thực vật thích nghi với môi trường. 

* Khác nhau 

Hưóng động tiếp xúc ửng động tiếp xúc 
Toàn bộ cơ thể quấn quanh 
giá thể. 

Chi có tua cuốn quấn quanh 
giá thể. 

Nếu mất giá thể, thực vật 
không thể sinh trường. 

Neu mất giá thể, thực vật 
vẫn thể sinh trưởng và lua 
cuốn bám vào giá thể mới. 

Câu 4 

1. ờ ếch, dây thần kinh số X là dây pha: gồm dây giao cảm và đối giao 

cảm. 

Dây đối giao cảm có bao miêlin -> tốg độ dẫn truyền nhanh. 

Dây giao cảm không có bao miêlin tốc độ dẫn truyền chậm hơn. 

Khi tác động vào dây thần kinh X —> dây đối giao cảm tác động trước -> 

tim ngừng đập; dây giao cảm tác động sau tim đập lại, nhanh hơn bình 

thường. 

2. Khi xung thần kinh tới chùy xinap Ca^^ đi vào chùy xinap. 

Ca^"^ làm các bóng vỡ ra và giải phóng chất trung gian hóa học vào khe 
xinap. 

Chất trung gian hóa học gắn lên thụ thể màng sau xinap —> xuất hiện điện 
thế ở màng sau xinap và lan truyền đi tiếp. 

Vì: lượng chất truyền tin có thể điều chỉnh điện thế màng sau xinap. 

3. Giai đoạn từ 1 tới 10 tuổi, quá trình miêlin hóa diễn ra mạnh mẽ. 

Miêlin hóa sợi trục thần kinh giúp cho hoạt động của não bình thưòmg. 
Thành phần cấu tạo chính của bao miêlin là photpholipit. 

—> Khẩu phần ăn của trẻ phải cung cấp đủ lipit. 

4. Tác dụng của ecdixon: gây lột xác ờ sâu bướm, kích thích sâu biến 

thành nhộng và bướm. 

Tác dụng của juvenin: phối hợp với ecdixon gây lột xác ờ sâu bướm, ức 
chế quá trình biến đổi sâu thành nhộng và bướm. 

Giải thích: ecdixon kích thích sự phân hóa tế bào —> gây biến thái. 

iuvenin tăng cường chuyển hóa, tăng tổng hợp prôtêin ức chế biến thái. 
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Câu 5 

1. Xét từng tính trạng: 

trắng : xám : đen = 30:5:5 = 6:l:l-> tương tác gen theo 3 : 3 : 1 : 1 

-> AaBb X Aabb 

Quy ước gen: A-B- và A-bb: trắng; aaB-; đen; aabb: xám 

Dài: Ngắn = 20 : 20 = 1 ; 1 —> Phép lai là: Dd X dd 

Xét 2 tính trạng: 

15 trắng, ngắn : 4 xám, dài: 15 trắng, dài: 4 đen, ngắn : 1 xám, ngắn : 1 đen, 

dài = (6 :1 ; 1)(1 ; 1) -> Các cặp gen không phân li độc lập. 

-> Cặp gen quy định độ dài lông (D-) liên kết với 1 trong 2 cặp gen quy 

định màu lông (A-) hay (B-). 

Biện luận; 

-> Xám, ngắn (aa ^) = 2,5% -> aa = 0,25% —>^=10% 
bd bd 

hay —> Xám, ngắn (aa^) = 2,5% -> aa ^ = 5% aM X 50% abd 
^ ^ ^ bd bd “ 

thỏ lông trắng, ngắn tạo aM = 50% 

-> thỏ lông trắng, dài tạo aM -> M = 10% < 25%: tổ hợp hoán vị gen 

-> B liên kết không hoàn toàn với d -> 

P: Trắng, dài Aa-^ X trắng, ngắn Aa^ 
BD ' bd 

Gt: ABd = AbD = aM = abB =-20% AM = aM = 50% 

ABD = AM aBD = aM = 5% 

—> tần số hoán vị gen = 20% 

2. Cừu đực không sừng: hh 

Cừu cái không sừng: Hh, hh 

Pi: Cừu đực không sừng hh X Cừu cái không sừng Hh 

F1: 50% đực có sừng: 50% đực không sừng: 100% cừu cái không sừng 

P2; Cừu đực không sừng hh X Cừu cái không sừng hh 

F1: 100% cừu không sừng. 

3. Các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình là 1: 2 : 1 ở đời con: 

Ab Ab Ab aB Ab Ab AB Ab AB Ab AB aB 
aB X aB aB X ab aB X ab ab X aB ỉữ cr

 

X
 

ab ab X ab 
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PHÂN 

2. CÁC ĐỂ THI ĐỂ NGHỊ THEO CHUYÊN ĐỂ 

1. SINH Lí DỘNG VẬT 
Câu 1 

Nước có vai trò như thế nào đối với động vật? Cơ chế nào đảm bảo nhu cầu 

nước đối vđi động vật ở cạn? Giải thích vì sao bò sát, thú (lạc đà) thích nghi tốt 

với môi trường khô hạn, sa mạc. 

Trả lời 

a) Vai ưò của nước đôl với động vật: 

- Nước là thành phần cấu lạo của cơ thể. 

- Nước ảnh hưởng lớn đến sự phân bố của sinh vật ưong môi ưường. 

- Nước là môi ưường cơ bản thực hiện các quá trình sinh hoá, quá trình trao 

đổi năng lượng ở động vật. 

- Độ ẩm ảnh hưởng đến tuổi thọ, độ tử vong, sức sinh sản, tập tính, tuổi 

ưưởng thành sinh dục,... của động vật. '' 

b) Cơ chế đảm bảo nhu cầu nước.đôi với động vật ở cạn: 

- Uống nước. 

- Hấp thụ nước qua da. 

- Sử dụng thức ăn có chứa nước. 

- Sử dụng nước do quá trình thiêu đốt các châ't ưong cơ thể (chủ yếu là mỡ) 

sinh ra nước (nước ưao đổi chất). 

- Giảm sự mâ't nước bằng các phương thức; 

+ Vỏ, da có tính không thâ'm nước. 

+ Giảm khả năng bài tiết nước. 

- Di cư, di chuyển đến nơi có độ ẩm thích hỢp. 

c) - Bò sát thích nghi tốt với môi ưường khô hạn vì: 

+ Da bằng chât sừng không thâm nước —► hạn chế sự mât nước. 

+ Phát triển cơ quan trao đổi khí (so với lớp Ếch nhái) là phổi. 

+ Bài tiết nước tiểu đặc nên tiết kiệm được nước. 

+ Có lập tính hoạt động về ban đêm (có độ ẩm phù hỢp), ban ngày ùm nơi trú ẩn. 

- Lạc đà thích nghi tốt với môi ưường sa mạc vì: 

+ Giảm lượng nước tiểu và sử dụng nước trao đổi châ't. 

+ Lạc đà có thể chịu đưỢc nếu mất một lượng nước bằng 30% khôi lượng cơ 
thể (các loài thú khác không chịu được quá 20%), khi có sẩn nước nó có thể uống 

bù lại. 
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Câu 2 

Hằng số lượng đường là gì? Cơ chế duy trì hằng số này ưong cơ thể như thế 
nào? Vai ưò của gan ưong sự chuyển hoá gluxil? Khi hằng sô" này thay đổi sẽ 
gây nên những hậu quả như thế nào ở cơ thể người? 

Trả lời 
a) Hằng sô lượng đường là nồng độ glucôzơ ưong máu luôn luôn là một số 

lượng hằng định từ 0,8 - 1,2 g//. 

b) Cơ chế duy trì hằng số lượng đường: 

- Trong cơ thổ, khi lượng glucôzơ ưong máu tăng cao, glucôzơ sẽ chuyển hoá 

thành glicôgcn dự ưữ ở gan và cơ. 

- Khi lượng glucôzơ ưong máu giảm, glicôgen sẽ chuyển hoá thành glucôzơ. 

c) Vai trò của gan ưong sự chuyển hoá gluxit: 

- Dự ưữ glicôgcn. 

- Gan lạo ra đường mới từ các axit amin, axil béo. 

- Gan biến đổi, chuyển hoá đường đơn khác sang glucôzơ. 

- Gan chuyển hoá glucôzơ thành lipit dự trữ. 

d) Khi hằng số này thay đổi sẽ gây nôn những hậu quả nghiêm ưọng đến sức 

khỏe của con người. 

- Nêu hằng sô này giảm sẽ làm cơ thể suy nhưỢc, một mỏi, giảm thân 

nhiệt,... 

- Nếu hằng số này tăng từ 0,15% -.0,18% sẽ gây nên bệnh tiểu đường có 

nhiều biến chứng râ"t nguy hiểm. 

Câu 3 

Người ta làm các thí nghiệm đối với men tiêu hoá như sau: 

Thứ lự Ihí 

nghiộm 

Men tiêu hoá Châì biến đổi Điều kiện Ihí nghiệm 

NÍiiệt độ ("c ) pH 

1 Amilaza Hồ linh bộl 7-8 

2 Amilaza đã đun sôi Hồ linh bộl 30 7-8 

3 Pcpsinogen Lòng Irắng ưứng ĨI 2-3 

4 Pepsinogcn Dầu ăn 37 2-3 

5 Pcpsinogcn Lòng ưấng Irứng 30 2-3 

6 Pcpsinogcn Lòng ưắng irứng 37 12- 13 

7 Lipaza Dầu ăn 37 7-8 

8 Lipaza Lòng irắng ưứng 37 2-3 
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a) Hãy cho biết sản phẩm sinh ra từ mỗi thí nghiệm. 

b) Đôì chứng các thí nghiệm sau với nhau và rút ra kết luận: 

- Thí nghiệm 1 và 2. 

- Thí nghiệm 3 và 5. 

- Thí nghiệm 3 và 6. 

- Thí nghiệm 3 và 4; 7 và 8. 

Trả lời 

a) Sản phẩm đưực sinh ra từ các thí nghiệm (TN): 

- TN1: Mantôzơ. 

- TN2: Không biến đổi. 

- TN3; Axit amin. 

- TN4: Không biến đổi. 

- TN5: Axit amin. 

- TN6: Không biến đổi. 

- TN7: Glixôrin + axil béo. 

- TN8: Không biến đổi. V. 

b) Đối chứng và kết luận (KL): 

- Đối chứng TN 1 và 2; 

Trong TN2, trước khi tham gia phản ứng đã đun sối nên mcn amilaxa bị phân 

huỷ, không biô'n đổi hồ tinh bột thành đường mantôzơ được -> KL: ở nhiệt độ 
cao mcn bị phá huỷ, men chỉ hoạt động ưong điều kiện nhiệt độ cơ thể 37*’c. 

- Đối chứng TN 3 và 5: 

ở nhiệt độ 30'’c hay 37'’c men pcpsinogen (pH = 2 - 3 ) đều biến đổi 

prôtôin trong lòng trắng trứng thành axit amin, tuy nhiên lốc độ biến đối ở môi 

ưường có nhiệt độ 37'’c nhanh hơn —> KL: Nhiệt độ môi trường càng tăng 

(không quá 37'’C) thì tốíc độ phân'huỷ các chất của men càng lăng. 

- Đôì chứng TN 3 và 6: 

Trong TN6 môi trường kiềm đã ức chế quá ưình chuyển hoá từ pepsinogen 

thành pcpsin nôn không biến đổi prôlêin trong lồng ưắng trứng thành axit amin 

đưỢc —> KL: Các men tiêu hoá hoạt động thích nghi trong môi trường có độ pH 
xác định. 

- Đôì chứng TN 3 và 4; 7 và 8: 

Pepsinogen chỉ có tác dụng biến đổi prôtêin ưong lòng trắng trứng thành axit 

amin, còn lipaza chỉ có tác dụng biên đổi lipil ưong dầu àn thành glixêrin và axit 

béo -> KL: Mỗi loại men chỉ xúc lác biến đổi một loại châ'l (cơ chất) nhâ't định. 

Câu 4 

a) Sự tiêu hoá prôtêin trong ông tiêu hoá của người? 

67 



b) Sự phá huỷ hồng cầu ưong cơ thể người? Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng 

vàng da và vàng niêm mạc mắt ở cơ thể người? 

Trả lời 
a) - ở dạ dày: 

+ Dịch vị làm biến tính prôlêin. 

+ HCl làm pcpsinôgen biến thành pepsin. 

+ Pepsin cắt prôtêin thành các peptit. 

- ở ruột non: 

+ Entcrokinaza biến tripsinogcn thành tripsin. 

+ Tripsin cắt prôtêin thành các peptit. 

+ Chymoưipsin cắt prôtêin thành các peptit. 

+ Cacboxipcptidaza cắt các pcptit thành các axit amin. 

+ Aminopeptidaz cắt các peptit thành các axit amin. 

b) - Sự phá huỷ hồng cầu: 

+ Hồng cầu đưỢc sản xuất liên lục ở tuỷ xương và chúng có thể tồn lại đến 

120 ngày. Các hồng cầu già bị phá huỷ bởi các đại thực bào có ở nhiều nơi ưong 

cơ thể, nhưng chủ yếu là ở gan, lách và tuỷ xương. 

+ Khi hồng cầu bị phá huỷ, hêmôglôbin đưỢc phân huỷ thành các nguyên lử 
sắt, các axil amin và một loại sắc tố vàng gọi là bilirubin. 

+ Các nguyên tử sắt và các axit amin được cơ thể sử dụng lại. 
+ Bilirubin giải phóng vào trong máu làm cho huyết tương có màu vàng. Các 

tế bào gan lách bilirubin ra khỏi máu và chuyển nó xuông mật, rồi đào thải ra 

ngoài cơ thể dưới dạng các sắc tố mật. 

- Triệu chứng vàng da và vàng niêm mạc mắt xuât hiện khi nồng độ bilirubin 

lăng cao ở ưong máu. Điều này xảy ra khi hồng cầu bị phân huỷ quá nhanh, do 

bệnh gan hay do lắc đường dẫn mật. 

Câu 5 
Mô tả quá trình tiêu hoá prôtêin ở người. 

Trả lời 
* Tác dụng cơ học: 

- ở miệng thức ăn bị cắn xé và nhai thành những mảnh nhỏ. 

- Dạ dày tiếp tục co bóp và nghiền thức ăn nhuyễn hơn để cho tác dụng hoá 

học dễ dàng hơn. 

* Tác dụng hoá học; 

- ở dạ dày: 

Pep sin ogen ——> Pep sin 

ị 

Pr ôtêin-*■ Polipeptit 

68 



- ở ruột non: 

+ Enzim entcrokinaza biến đổi tripsinogen thành tripsin hoạt động, châl này 

cắt các pôlipeptit có khối lượng phân tử to thành những pôlipcplit có khối lượng 

phân lử nhỏ. 

Trip sin ogen-Enterokinaza ^ 

1 
p ôlipeptit-> Pôlipeptit nhỏ 

• Cụ thể tripsin làm đứt cầu nối pcptit giữa các nhóm cacboxyl với nhóm 

amin của các axit amin nào đố. 

Trip sin 
ị 

-NH - CH - CO-NH - CH - CO - 

1* ' . ' 

Ra 

• Chymotripsinogcn là pôlipcptit, dưới ảnh hưởng của tripsin sẽ biến thành 

dạng hoạt động là chymotripsin. 

Trỉp sìn 
_ ị 

Chymotrip sin ogen -> Chymotrip sin 

• Chymotripsin cắt đứt các cầu nối peptit giữa các nhóm cacboxyl (COOH) 

của các axit amin có dạng vòng như tirosin, phenylalanin với nhóm amin của 

axit amin nào đó. 

Chymotrip sin 
ị 

-NH-CH-CO-NH-CH-CO- 
I I 
CH, R, 

I 
c 

HC CH 

HC CH 

CH 

Phenylalanin 

• Cacboxipeptidaza thuỷ phân pôlipeptit từ đầu tận cùng chứa nhóm cacboxyl 
tự do. 
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R„ 
I 

NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-COOH 

R, (2) (1) 

I 

R. 

Cacboxypeptidaza 

Trong ruột có: 

+ Aminopcptidaza thuỷ phân prôtôin từ đầu tận cùng có chứa nhóm NH2 tự do. 

R. R„ 
I 

NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-COOH 

(1) (2) R, 

A min opeptidaza 

+ Thường cacboxipeptidaza phối hỢp aminopeptidazã phân huỷ các pôlipeptit 

có khối Iượng phân lử nhỏ như sau: 

NH2-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-COOH 

1 1 1 

R| 

1 

R2 R 3 - R4 

I 

Rs 

Aminopcptidaza . Cacboxypcptidaza 

+ Dipeptidaza phân huỷ các dipeplit tan thành các axit amin tự do. 

NH^ -CH-COOH 

R. 
NH„ - CH - CONH - CH - COOH 

R. R„ NH„-CH-COOH 

Dipeptidaza R„ 

Các axil amin sau đó được ruột non hấp thụ vào cơ thể theo cơ chế tích cực. 

Câu 6 

Trình bày sơ đồ tóm tắt quá trình tiéu hoá prôtêin ở động vật nhai lại. 

Trả lời 

Sơ đồ tóm tắt quá trình liêu hoá prôlôin ở động vật nhai lại: 
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Câu 7 
Hãy vẽ sơ đồ phân nhánh động mạch, lĩnh mạch, mao mạch. Tốc độ chảy của 

máu tại mỗi loại mạch? 

Trả lời 

- Vẽ sơ đồ (học sinh tự vẽ). 

- Vận tốc chảy của máu giảm dần theo chiều từ dộng mạch chủ qua các động 

mạch nhỏ tới các mao mạch, sau đó tăng dần từ mao mạch tới các tĩnh mạch nhỏ 
rồi đến tĩnh mạch chủ. 

- Động mạch chủ: 500 - 600mm/giây. 

- Động mạch lớn: 150- 200mm/giây. 

- Động mạch bé: 5mm/giây. 

- Mao mạch: 0,5mm/giây. 

- Tĩnh mạch: 60 - 140mm/giây. 

- Tĩnh mạch chủ: 200mm/giây. 

Câu 8 
a) Nêu sự liến hoá và ý nghĩa tiến hoá của tim và của hệ tuần hoàn. 

b) Nhịp tim là gì? Nhịp tim của một sô" loài động vật như sau: 

Voi: 35 - 40 nhịp/phút; Cừu: 70 - 80 nhịp/phút. 

Mèo: 110 - 130 nhịp/phút; Chuột; 720-780 nhịp/phút. 

- Em có nhận xét gì về mối liên quan giữa nhịp tim và khối lượng cơ thể? 

- Giải thích lại sao các động vật ưên lại có nhịp tim khác nhau? 

Trả lời 

a) Sự tiến hoá và ý nghĩa tiến hoá của tim và của hệ tuần hoàn: 

- ở các động vật đơn bào và đa bào bậc thâ"p, thức ăn và ôxi được cơ thể liếp 

nhận ưực tiếp từ môi trường xung quanh. 
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- ơ các động vậl đa bào bậc cao, các tê bào của cơ thể chỉ tiếp nhận các chất 

dinh dưỡng và ôxi từ môi ưường ngoài một cách gián tiếp thông qua môi trường 

trong là châ't dịch bao quanh các tế bào -> cơ thể đã hình thành lim là cơ quan 
chuyên ừách giúp lưu chuyển dòng dịch này. 

- ở các động vật có xương sông, cấu tạo lim thay đổi dần: 

+ Tim 2 ngăn với 1 vòng tuần hoàn (cá). 

+ Tim 3 ngăn với 2 vòng tuần hoàn (ếch). 

+ Tim 3 ngăn và 1 vách ngăn chưa hoàn chỉnh với 2 vòng tuần hoàn (bò sát). 

+ Tim 4 ngăn hoàn chỉnh với 2 vòng tuần hoàn (chim và thú), b) Nhịp tim: 

- Nhịp tim là số lần co bóp tim trong 1 phút. Nhịp tim thay đổi tuỳ loài và ở 
mỗi loài thay đổi tuỳ tuổi. 

- Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể. Động vật càng nhỏ thì nhịp tim 
càng cao và ngưỢc lại. 

- Giải thích; Có sự khác nhau về nhịp tim ở các loài động vật có vú nêu trên là 

s 
do tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể khác nhau (Tỉ lệ :^). Động 

vật càng nhỏ thì tỉ lệ này càng lớn, càng tiêu tốn nhiều năng ìượng cho duy trì thân 

nhiệt, tốc độ chuyển hoá cao nên nhu cầu ôxi cao, nhịp tim và nhịp thở cao. 

Câu 9 

Quan sát hình dưới đây về sự tiến hoá của hệ tuần hoàn, em hãy cho biết: 

Sơ đồ A, B, c, D mô tả câu tạo lim của những động vật nào? Những động vật 
đó tiêu biểu cho các lớp động vật nào? 

Nêu rõ sự tiến hoá về câu tạo tipi của các lớp động vật đó. 

Sơ đồ câu tạo tim người có thuộc vào những sơ đồ này không? Nếu có thì 
thuộc sơ đồ nào? 

A 

a) Sơ đồ: 

A: Câu tạo tim 

B: Cấu tạo tir 

cá tiêu biểu cho động vật lớp Cá. 

nti ếch, tiêu biểu cho Iđp Ếch nhái. 
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C: Cấu tạo tiin bò sál, tiêu biểu cho lớp Bò sát. 

D: Cấu tạo tim của chim và thú tiêu biểu cho động vật lớp Chim và Thú. 

b) Sự tiến hoá về cấu lạo tim của các lớp động vật trên: Tim cá 2 ngăn, tim 

ếch nhái có 3 ngăn, lim bò sát có 3 ngăn và 1 vách chưa hoàn chỉnh ở tâm thất, 
tim của chim và thú 4 ngăn hoàn chỉnh. 

c) Tim người có cắu tạo như sơ đồ D nêu trên. 

Câu 10 

a) Hãy giải thích 2 nửa quả lim của người có câu tạo không giống nhau ở các 

buồng lim làm mâ't sự đối xứng. 

b) Hoạt động của 2 hệ thần kinh tim? 

Trả lời 
a) Cấu tạo 2 nửa quả tim ở người không đối xứng là do: 

- Vòng tuần hoàn.nhỏ xuấ"! phát lừ lâm thâ'! phải đến hai lá phổi rồi trở về 
lâm nhĩ trái của lim. Đoạn đường này tương đôi ngắn nên áp lực đẩy máu của 

lâm lhâ'l phải không cao lắm vào khoảng 30 mmHg; do đó thành lâm thất phải 
tương đối mỏng. 

- Vòng tuần hoàn lớn xuấ"! phát lừ lâm^hâ't ưái đôn tâ't cả các cơ quan ưong 

cơ thể. Đoạn đường này rất dài, cần một áp lực đẩy máu rất cao của tâm thât ưái 

(vào khoảng 120 mmHg); do đó thànb tâm thât ưái rât dày để tăng sức co bóp. 

- Đo câu tạo không cân xứng giữa hai nửa quả tim, nhâ^t là giữa hai tâm thất 

nên khi tâm thất phải co làm cho tim vặn mình sang bên trái, hiện tượng này 

càng làm mâ't sự cân xứng giữa hai phần của quả tim. 

b) Hoạt động của 2 hệ thần kinh tim: 

- Hệ nội tâm: Hoạt động của hệ này đem lại tính tự động cho tim. Hệ nội tâm 

được điều khiển bởi các nút trên thành tim. 

+ Nút xoang nhĩ; Nút này nằm ở vùng tiếp giáp tĩnh mạch chủ với lâm nhĩ 

phải. Khi nút này hưng phân có tác dụng gây sự co bóp của hai tâm nhĩ. 

+ Nút nhĩ thất: Nút này nằm ưên thành tim dưới đáy của hai tâm nhĩ. Hưhg 

phân phát đi từ nút xoang nhĩ lan đến nút nhĩ thâ'! làm cho nút này khởi động và 

lạo ra hưng phân thần kinh. 

+ Bó His: Nằm giữa vách ngăn hai tâm thất; hưng phấn từ nút nhĩ thất sẽ lan 
đến bó His. 

+ Mạng lưới Purkinje; Nằm ở đáy của hai tâm thấ"!; hưhg phân từ bó His lan 

đến mạng lưới Purkinje; hưng phân của mạng lưới này có tác dụng làm cho hai 

tầm thâ't co. 

- Hệ ngoại lâm: Hoạt động của hệ này có tác dụng diều hoà nhịp tim. 

+ Dây thần kinh giao cảm: Có những sỢi thần kinh khi bị kích thích sẽ sinh ra 

hỢp chất ađrênalin làm cho tim đập nhanh; một sô" sỢi khác có tác dụng làm cho 

tim đập mạnh. Trung khu gia tốc tim ở hành tuỷ. 
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+ Dây ihần kinh phó giao cảm: Khi bị kích thích chúng sinh ra hỢp chất 

axêtincôlin làm cho tim đập chậm và yêu. Trung khu chế ngự tim ở sinh điểm 
Plourcn ở trụ não. 

Cáu 11 
Thế nào là vòng tuần hoàn đơn, vòng tuần hoàn kép? Loài động vật có xương 

sống nào có hệ tuần hoàn đơn, loài nào có hệ tuần hoàn kép? 

Tại sao có sự khác nhau về cấu trúc giữa hai hệ tuần hoàn đó? 

Tra lời 
a) Vòng tuần hoàn đơn, vòng tuần hoàn kép: 

- Vòng tuần hoàn đơn; ưong vòng tuần hoàn, máu qua tim một lần. 

Ví dụ: Sự tuần hoàn ở cá: máu lừ tim -> động mạch -> mang -> động mạch ra 

mang động mạch chủ lưng -> các cơ quan -> xoang tĩnh mạch -> tim. 

- Vòng tuần hoàn kép: ưong vòng tuần hoàn, máu qua tim 2 lần. 

Ví dụ: Vòng tuần hoàn kép ở chim và thú gồm: 

+ Vòng tuần hoàn nhỏ: máu lừ tâm thất phải -> động mạch phổi -> phổi -> 

lĩnh mạch phổi -> tâm nhĩ trái. 

+ Vòng tuần hoàn lớn; máu từ tâm thâ't trái -> động mạch chủ -> các cơ quan 

-> lĩnh mạch chủ -> tâm nhĩ phải. 

b) Nguyên do sự khác nhau về câu ưúc: 

- Là kết quả của quá ưình thích nghi với môi ưường sông; 

+ Cá đưỢc môi trường nước đệm đỡ; thân nhiệt tương đương nhiệt độ của môi 

trường làm giảm nhu cầu năng lượngrnhu cầu về ôxi của cá thấp -> hệ tuần 
hoàn đơn giản. ^ 

+ Chim, thú rất hoạt động, trao đổi chất tích cực, thân nhiệt cao nên các mô 
cần nhiều ôxi -> vách ngăn 2 tâm thâ'l: 

-> máu đi qua tim 2 lần mới đi hết vòng tuần hoàn. 

->■ máu ở động mạch chủ có nhiều ôxi hơn đế đáp ứhg nhu cầu của mô. 

Câu 12 
a) Động mạch có những đặc tính quan ưọng nào giúp thực hiện đưỢc chức 

năng của nó? Giải thích. 

b) Tại sao khi liêm thì thường liêm vào tĩnh mạch? 

Trả lời 
a) Đặc tính của động mạch: 

- Động mạch đưa máu và điều hoà lượng máu đến các cơ quan. 

- Động mạch có 2 đặc dnh quan ưọng là tính đàn hồi và tính co bóp. 

+ Tính đàn hồi giúp dòng máu chảy liên tục ưong mạch, lượng máu lưu 

chuyển ưong mạch được tăng lên, hiệu suất bơín máu của tim cũng cao hơn. 
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+ Tính co bóp giúp động mạch thay đổi liết diộn để điểu hoà lượng máu đến 

các bộ phận khác nhau của cơ thể. 

b) Tiêm tĩnh mạch vì: 

- Động mạch có áp lực mạnh khi rút kim liêm thường gây phụt máu. 

- Động mạch nằm sâu ưong thịt nên khó tìm thấy. 

- Tĩnh mạch có lòng rộng nên dễ luồn kim tiêm. 

- Tĩnh mạch nằm nông hơn động mạch nên dễ tìm thấy. 

Câu 13 
Trong các loại mạch máu của hệ tuần hoàn, có một loại mạch đặc biệt có các 

van hướng cho máu chỉ chảy một chiều. 

a) Đó là loại mạch nào? 

b) Hãy mô tả sơ lược cấu tạo loại mạch này. 

Trả lời 

a) Tĩnh mạch lừ phía dưới cơ thể về tim. 

b) Cấu tạo: 

- Thành mạch cũng gồm 3 Iđp giông động mạch (lớp mô liên kết, lớp cơ ươn, 

lớp biểu bì), nhưng mỏng hơn của động mạch cùng loại. 

- Lòng tĩnh mạch rộng hơn của động mạch cùng loại và có van để cho máu 

chỉ chảy theo một chiều. 

Cầu 14 
a) Huyết áp là gì? Phân biệt huyết áp tối đa và huyết áp lối thiểu ở người. 

b) Chất cholestcrol là gì? Môl liên quan giữa chất cholesterol với huyết áp? 

Trả lời 

a) - Huyết áp: Khi tâm thất co và máu đưỢc bơm vào hệ mạch nó sẽ tạo ra 

một lực ép lên thành mạch gọi là huyết áp. 

- Phân biệt huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu: 

+ Huyết áp tối đa: Áp lực máu cao nhất đo đưỢc ở động mạch trong thời gian 

tâm thu. 

+ Huyết áp tối thiểu: Áp lực máu thấp nhâ't đo được ở động mạch trong thời 

gian lâm ưương. 

b) - Châ'l cholcstcrol là những lipit không chứa các axit béo và trong phân tử 
có cấu ưúc vồng. 

- Mối liên quan giữa chất cholesterol vđi huyết áp: Khi hàm ỉượng 

cholesterol cao trong máu liên quan tới các bệnh tim mạch (200 mg trong 

lOOml huyết tương). Chất cholesterol sẽ tích lại mặt ưong động mạch làm hẹp 

lòng mạch và giảm lính đàn hồi của nó làm huyết áp cao. 
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Câu 15 

a) Hãy cho biết một vài trị số của huyết áp. 

b) Giữa 2 biện pháp tăng thể tích co tim và tăng nhịp tim, biện pháp nào có 

lợi cho hệ tim mạch hơn? Tại sao? 

c) Có ý kiến cho rằng: đã lao động chân tay thì không cần phải tập thể dục. 

Ý kiến này về mặt vệ sinh hệ tuần hoàn đúng hay sai? Tại sao? 

d) Giải thích tại sao ở trẻ nhỏ và động vật còn nhỏ thì nhịp tim và nhịp mạch 

nhanh hơn ở người lớn? 

Trả lời 

a) Vài trị sô" của huyết áp; 

Ví dụ ở người: Trong các động mạch lớn có huyết áp là: 

120- 140mmHg. 

Trong mao mạch là: 20 - 40 mmHg. 

Trong tĩnh mạch lớn là: 10 - 15 mmHg. 

Trong tĩnh mạch chủ là: 2-5 mmHg. 

b) Tăng thể tích co tim có lợi hơn vì: 

- Nêu tăng nhịp tim, thời gian nghỉ ngơi giữa 2 lần đập của tim càng giảm, 

lim chóng mệt. 

- Nếu lăng thể tích co tim sẽ lông đưỢc một lượng máu lớn hơn vào trong hệ 
mạch —> giảm đưỢc nhịp co bóp —> tim có thời gian nghỉ dài hơn để phục hồi sức 

lao động. ^ 

c) Sai, vì: -N 

- Một tư thê lao động không thoải mái (đứng để làm việc hoặc một tư thế 
ngồi gò bó) hay một công việc đơn điệu thường ảnh hưởng xâu đến hệ tim mạch: 

+ Gây khó khăn cho sự lưu thông của dòng máu. 

+ Kéo dài quá mức sự lập ưung gánh nặng vào một nhóm mạch. 

- Thể dục làm cho tât cả các nhóm cơ cùng hoạt động —> giúp máu lưu thông 

dễ dàng khắp nơi, giúp một sô" mạch đã làm việc kéo dài tranh thủ nghỉ ngơi —► 
được ứng dụng ưong việc lập thể dục giữa giờ ữong ưường học và ưong công sỏ. 

d) Do ở trẻ em động mạch lớn hơn tĩnh mạch, dung tích tim lớn hơn động 

mạch. NgưỢc lại ở người lớn tĩnh mạch lớn hơn động mạch. 

-> Trẻ sơ sinh đến 12 tuổi và các động vật còn nhỏ nhịp tim và mạch nhanh 

hơn ở người lớn. 

Cáu 16 

Trong từhg giai đoạn sinh trưởng của cơ thể người, cấu ưúc của phân tử 
hêmôglôbin có biến đổi như thế nào? 
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Trả lời 
- Từ hỢp tử đến 3 tháng: Hêmôglôbin E gồm 2 chuỗi pôlipeptil a và 2 chuỗi 

pôlipcptit 8. 

- Từ 3 tháng đến lọt lòng; Hêmôglôbin F gồm 2 chuỗi pôlipeptit a và 2 chuỗi 

pôlipcplit Ỵ. 

- Từ lọt lòng đến 2 tháng: Trong máu có 2 loại hêmôglôbin (hêmôglôbin F chiếm 

khoảng 20% và hêmôglôbin A chiếm khoảng 80%). 

- Từ 2 tháng đến ưưởng thành chỉ có hêmôglôbin A (gồm 2 chuỗi pôlipeptit 

a và 2 chuỗi pôlipcptit P). 

Câu 17 

Biểu đồ sau mô tả hai cử động hô hấp là 1 và 2. 

1 J Hít vào 3500 cm^ 

1 Thở ra* 3000 cm^ 3 

í Hít vào 5000 cm^ 

1 Thở ra 1500 cm^ 4 

Với LưỢng khí chứa ưong phổi 

a) Các con số 1, 2, 3,4 biểu thị cho những khái niệm nào? 

b) Cử động hô hâp 2 có tác dụng gì về mặt ưao đổi khí đôì với cơ thể so với 

cử động hô hâp 1 ? Ý nghĩa của tác động này? 

Trả lời 

a) 1: Hô hâ'p thường. 

2; Hô hấp sâu (hay hô hấp gắng sức). 

3: Dung lượng hô hấp (hay khí lưu thông). 

4: Dung lượng hoạt động. 

b) - Hô hâ'p sâu (số 2) có đến 3500 cm^ không khí ưong phổi được đổi mới. 

- Mỗi lần hô hấp thường (số 1) chỉ có 500 cm^ không khí ưong phổi đưỢc đổi mới. 

- Dung lượng hô hâ'p (hay lượng khí trao dổi) càng cao, cơ thể càng hầ'p thu 

nhiều ôxi đế ôxi hoá các chấ’! hữu cơ, cung câp năng lượng cần thiết cho các 

hoạt động cơ thể. 

Câu 18 

Giải thích vì sao khi đun bếp than ưong phòng kứí gây ra hiện tượng ngạt thở? 

Trả lời 
Đun bếp than ưong phòng kín xảy ra hiện tưỢng: 
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- Hàm lượng khí O2 giảm; hàm lượng co, CO2 tăng. 

- Hb kết hỢp dc dàng co lạo thành cacboxihcmôglôbin qua phản ứng; 

Hb + CO ^ HbCO 

- HbCO là một hỢp chât rât bền, khó bị phân tích, do đó máu thiếu Hb lự 
do chuyên chở O2; cơ thể thiếu O2 nên có cảm giác ngạt thỏ. 

Câu 19 

Sự chuyển đổi nồng độ O2 hoặc CO2 trong máu động mạch làm thay đổi sự 
thông khí ở phổi và hoạt động của tim theo cơ chế nào? 

Trả lời 
Sự thay đổi nồng độ O2 và CO2 trong máu động mạch làm thay đổi sự thông 

khí ở phổi và hoạt động của lim theo cơ chế thể dịch; 

- Vì ưung khu hô hấp rất nhạy cảm với sự thay đổi nồng độ CO2 ưong máu, 

gây nên phản xạ hô hấp, trong đó hít vào là một phản xạ của thở ra. Nồng độ 
CO2 trong máu càng cao thì phản xạ gây nhịp hô hấp càng nhanh. 

- Hoạt động thông khí ở phổi càng nhanh kéo theo nhịp tim cũng tăng lên 

đáp ứng hoạt động thông khí ở phổi: Thải CO2, nhận O2 thông qua phế nang. 

Câu 20 

a) Tại sao một vận động viên muôn nâng cao thành tích trong thi đấu thì 

thường lên vùng núi cao để luyện tập ngay ưước khi dự thi đấu? 

b) Tại sao cá hô hấp bằng mang trong nước thì râì hiệu quả mà khi lên cạn 
thì bị chết. 

Trả lời 
a) Tập luyện trên vùng núi cao: - 

Vùng núi cao có nồng độ O2 loãng hơn ở vùng đồng bằng thấp nên khi luyện 
tập ỏ vùng núi cao thì: 

- Hồng cầu tăng số lượng 

- Tim tăng cường vận động, cơ tim khoe, hô hâ'p khoe, bền sức. 

b) Hô hấp của cá: 

- Hô hấp râ'l hiệu quả trong nước: 

+ Dòng nước qua mang liên tục và theo một chiều nên luôn có nước giàu O2 

qua mang. 

+ Dòng nước chảy bên ngoài các lá mang và dòng máu chảy ưong các mao 

mạch của các lá mang ngược chiều nhau nên trao đổi O2 và CO2 râ'l lốt. Cá hấp 

thu đến 80% O2 trong nước qua mang. 

+ Lực chảy của dòng nước qua mang làm xoè các lá mang, tăng diện tích bề 
mặt liếp xúc râ'l lớn. 

- Cá chết khi lên cạn: 

+ Các lá mang bị mất độ ẩm ướt do không khí khô, không trao đổi đưỢc O2 và CO2. 

+ Không còn lực đẩy làm xoè các lá mang nên chúng dính lại làm giảm diện 

tích bề mặt liô"p xúc. 
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II. SINH THÁI HỌC 
Câu 1 

a) Định nghĩa “Ngưỡng nhiệt phát ưicn” và “Tổng nhiệt hữu hiệu”. 

b) Xét một chu kì phát triển của một loài sâu. 

- ở cao nguyên; nhiệt độ 20‘’c, thời gian phát triển mất hết 90 ngày. 

- ở đồng bằng: nhiệt độ môi ưường cao hơn 3'’c, thời gian phát triển mâ't hết 
72 ngày. 

Hãy xác định ngưỡng nhiệt phát ưiển. 

Nếu nhiệt độ môi trường hạ xuống tới 18‘’c thì loài sâu trên mất bao lâu để 
hoàn thành chu kì phát ưiển? 

Trả lời 

a) Khái niệm; Ngưỡng nhiệt phát ưicn. 

Tổng nhiệt hữu hiẹu. ' 

(Tham khảo ưong sách giáo khoa) 

b) - ở cao nguyên; s = (20 - C) X 90 (độ X ngày) 

- ở đồng bằng; s = [(20 + 3) - C) X 72 (độ X ngày) 

Trong đó s là tống nhiệt hữu hiệu, c là ngưỡng nhiệt phát ưiến. 

Vì s là hằng số nhiệt: (20 - C) X 90 = (23 - C) X 72 -> c = 8°c. 

Nhiệt độ hạ xuống 18'’C: (18 - 8) X X = (20 - 8) x90 X = 108 ngày. 

Câu 2 

Qua bảng thống kê sau của 2 loài sinh vật có khả năng chịu nhiệt (loài I, II): 

Tôn loài Giới hạn dưới Giới hạn trên Cực thuận 

I 2'*c 44'’c 28'’c 

II 5.6'’c 42'’c 30'’c 

a) Hãy vẽ biểu đồ chung biểu thị giới hạn chịu nhiệt của 2 loài ưôn. 

b) Nhận xét vc khả năng chịu nhiệt của 2 loài trên. Trong 2 loài trên loài nào 

có khả năng phân bố rộng hơn? Vì sao? 

Trả lời 

a) Vẽ biểu đồ: (Học sinh tự vẽ). 

b) Nhận xét khả năng chịu nhiệt: 

- Khả năng chịu đựng của loài đôì với nhân lố sinh thái dựa ưên giới hạn 

chịu đựng của loài đó đối vđi nhân tố sinh thái. 

- Khả năng giới hạn chịu đựng vc nhiệt độ; 

Loài 1: ư'c - 2‘’c = 42‘’c 

Loài II: 42'’c - 5,6'’c = 36,4'’c 
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- Nhận xét khả năng chịu nhiệt: 

Loài I: Có khả năng chịu nhiệt rộng hơn loài II. 

Loài II: Có khả năng chịu nhiệt hẹp hơn loài I. 

Vậy loài I có khả năng chịu nhiệt rộng hơn. 

- Khả năng phân bô": 

Loài I: Có khả năng phân bô rộng hơn loài II. Vì ở loài I có thể phân bô ở nơi 
mà loài II không sông đưỢc. 

Loài II: Có khả năng phần bô" hẹp hơn vì loài II không phân bô" đưỢc ở vùng 
loài I sống (2'’c - 44'’C). 

Từ2”c đến5.6‘’c. 

Từ42'’Cđc'n44'’C. 

Câu 3 

Hãy chú thích và giải thích sơ đồ sau: 

10 20 30 40 (°C) 

Trả lời 

- Chú thích: 

+ Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ cơ thể một sô động vật vào nhiệt 
độ môi trường. 

+ Trục tung: Thân nhiệt (“C). 

+ Trục hoành; Nhiệt độ môi trường ("C). 

+ Thằn lằn (1), thú mỏ vịt (2), nhím (3), mèo (4), thỏ (5). 

- Giải thích: Theo 3 nhóm. 

+ Động vật biến nhiệt: Thằn lằn (1). 

+ Động vật đẳng nhiệt: Mèo, thỏ (4), (5). 

+ Động vật ưung gian: Thú mỏ vịt, nhím (2) (3). 
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Câu 4 

Sau đây là dạng mỏ của một số loài chim: 

Chim ăn hạt Chim hút mật Chim ăn thịt 

a) Cơ quan bắt mồi của mỗi loài chim có đặc điểm như thế nào? 

b) Nhữhg dấu hiệu hình thái khác nhau của cơ quan bắt mồi phản ánh điều gì? 

Trả lời 

a) Đặc điểm của cơ quan bắt mồi mỗi loài chim: 

- Chim ăn hạt có mỏ ngắn và rộng. 

- Chim hút mật có.mQ dài và mảnh. 

- Chim ăn thịt có mỏ quắp và khỏe. 

b) - Những dâb hiệu hình thái khác nhau của cơ quan bắt mồi phản ánh đặc 
tính khác nhau về ổ sinh thái dinh dưỡng của mỗi loài chim: 

+ Chim ăn hạt —> ổ sinh thái dinh dưỡng là.các loài cây cung cấp hạt. 
+ Chim hút mật -> ổ sinh thái dinh dưỡng là các loài cây cung cấp mật hoa. 

+ Chim ăn thịt -> ổ sinh thái dinh diồng là các loài động vật cung cấp thức ăn 
cho chim. 

- Những dâu hiệu hình thái khác nhau của cơ quan bắt mồi còn phản ánh ở 

mỗi ổ sinh thái dinh dưỡng mỗi loài chim đều có những đặc điểm thích nghi về 
cơ quan bắt mồi. 

Câu 5 

Có các hiện iượng sau: 

1. Từ một rừng lim sau một thời gian biến đổi thành rừng sau sau. 

2. Một đứa ưẻ vừa được ăn no, mặc ấm thường là khỏe mạnh hơn đứa ưẻ chỉ 
đưỢc ăn no. 

3. Trong một chuỗi thức ăn, năng lượng của sinh vật (SV) ở mắt xích phía 

sau chỉ bằng một phần nhỏ năng lượng của sv ở mắt xích trước đó. 

4. Trên một cánh đồng cỏ có sự thay đổi lần lượt: thỏ tăng cỏ giảm -> thỏ 
giảm -> cỏ tăng -)• thỏ tăng,... 

5. Quá trình hình thành một ao cá tự nhiên từ một hố bom. 

6. Cùng một cây, cùng điều kiện chiếu sáng như nhau nhưng lá non mất nừđc 
nhiều hơn lá già. 

7. Sô" lượng cá thể của các loài sv ưên xác một con gà ngày càng giảm dần. 

8. Đa số các cây ở vùng nhiệt đới ngừng hô hâ"p khi nhiệt độ môi trường 

xuống dưới 0“c hay lên quá 40‘’c. 
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a) Mỗi hiện iượng ưên liên quan đến quy luật sinh thái nào? Nêu tên của quy 

luật ấy. 

b) Hãy phát biểu nội dung của các quy luật sinh thái đưỢc xác địiứi ở câu ưên. 

Trả lời 

a) Tên quy luật (QL) của mỗi hiện iượng; 

1. QL diễn thế thứ sinh. 

2. QL lác động lổng hỢp của các nhân tố sinh thái. 

3. QL hình tháp sinh thái. 

4. QL lác động qua lại giữa sinh vật với môi trường. 

5. QL diễn thế nguyên sinh. 

6. QL tác động không đồng đều của nhân tố sinh thái lên chức phận sống của 

cơ thể sv. 
7. QL diễn thế phân huỷ. 

8. QL giới hạn sinh thái. 

b) Nội dung các QL; (Học sinh lự làm). 

Câu 6 

a) Có quan niệm cho rằng: Quan hệ vật kí sinh - vật chủ và quan hộ vật ăn thịt 
- con mồi chỉ có ở quan hộ khác loài mà không có ở quan hệ cùng loài. Theo em 

thì nhận định đó đúng hay sai? Giải thích và dẫn chứng bằng 1 ví dụ cho mỗi dạng 

(nếu có ở quan hệ cùng loài). 

b) Phân biệt các dạng quan hệ sau: cộng sinh, hội sinh và hỢp tác. Mỗi dạng 

nêu 1 ví dụ minh hoạ. 

c) Trong các đặc ưưng cơ bảacỏa một quần thể sinh vật thì đặc trưng nào là 

cơ bản nhâ'l? Vì sao? 

d) Để xác định mật độ của một quần thể sinh vật, người ta xây dựng nhiều 

phương pháp nghiên cứu khác nhau tuỳ theo đối tượng sinh vật. 

Hãy chọn các phương pháp ghi ở cột B sao cho phù bỢp với đối tượng sinh vật 
ở cột A bằng cách ghép 1 chữ sô" ỏ cột B với 1 chữ cái ở cột A 

Cột A Cột B 

a Vi sinh vậl 1 Xác định trên các ô tiêu chuẩn 

phân bố ưong vùng nghiên cứu. 

b Thực vật, động vật nổi 2 Quan sát ưực tiếp hoặc gián liếp. 

c Cá ưong vực nước 3 Đếm khuẩn lạc ưong môi ưường 

nuôi câV- 

d Thực vật, động vật đáy 4 E)ếm các cá thể ưong một thể tích nuớc. 

c Động vật lớn 5 Đánh dâu thả, bắt lại. 
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Trả lời 
a) Quan niệm nêu trôn là sai. Các quan hệ nêu ưên vẫn có, mặc dù hiếm gặp 

ở quan hệ cùng loài. 

- Ví dụ: Quan hộ kí sinh - vật chủ ở cùng loài: 

+ ở loài Ceratias sp.: 2 con đực kí sinh ở phần dưới bụng của con cái (Học 
sinh có thể cho ví dụ khác). 

+ ơ các loài cá vưỢc hoặc cá sụn. 

b) Phân biệt các dạng quan hộ; 

- Cộng sinh: 

+ Hai loài khác nhau sống chung, cả hai đều có lợi. 

+ Có lính bắt buộc. 

- Hội sinh: 

+ Hai loài khác nhau sống chung một bên có lợi, một bên không ảnh hưởng gì. 
- HỢp tác: • , 

+ Hai loài khác nhau sống chùng, cả hai đều có lợi. 
+ Không bắt buộc. 

c) Đặc trưhg cơ bản nhất là mật độ cá thể ưong quần thế. 
Giải thích: 

- Vì mật độ ảnh hưởng đến các đặc trưiig khác. 

- Khi mật độ cao, điều kiện sống, số lượng cá thể, khả năng sinh sản, sức 
sông của cá thể non và già bị giảm sdt. 

- Khi mật độ thưa, quần thể có cơ chế điều chỉnh ngược lại. 

- Khi mật độ quá thấp, lần số gặp gỡ của cá thể đực và cái giảm -> khả năng 
sinh sản, độ thụ tinh cũng giảm,... 

d) l-d 2-e 3-a 4-b 5-c 

Câu 7 

a) Bảng sau dây liệt kê tên các loài và nhóm loài sinh vật với các hình thức quan 

hộ giữa chúng với nhau. Hãy lắp ráp các số (1, 2, 3.) với các chữ (a, b, c,...) sao 
cho phù hỢp. 

Hình thức qan hệ Các loài / Nhóm loài sinh vật 

1. HỢp tác 

2. Cộng sinh 

3. Hội sinh 

4. Hãm sinh 

5. Cạnh tranh 

6. Ản thịt 
7. Kí sinh 

a. Lúa - Cỏ dại 

b. Gâu trắng Bắc cực - Hải cẩu 

c. Chim sáo — Trâu 

d. Giun sán - Người 

e. Địa y - Cây cau 

f. Nâ'm Pcnicilium - Vi khuẩn 

g. Động vật ăn cỏ - Vi khuẩn phân rã xenlulôzơ. 

b) Bạn có thổ nói ihcm điều gì về hình thức quan hệ của sự hãm sinh và cạnh ưanh? 
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Trả lời 

a) Đápán:l-c, • 2-g, 3-c, 4-f, 5-a, 6-b, 7-d. 

b) - Hãm sinh là hình ihức quan hệ, trong đó sản phẩm trao đổi châl của một 

loài này có thể kìm hãm sự phát triển của loài kia. 

- Cạnh ữanh là hình thức quan hệ, ưong đó sự phát triển mạnh của loài này sẽ 
kìm hãm sự phát triển của loài kia do chúng có cùng nhu cầu thức ăn và chỗ ở,... 

Câu 8 

a) Quan hệ vật ăn thịt - con mồi và quan hệ kí sinh - vật chủ khác nhau như 
thế nào? 

b) Hai sơ đồ sau đây mô tả thí nghiệm nuôi cấy trùng cỏ là con mồi và 

Didinium nasutum là vật ăn thịt trong hai ông nghiệm; 

- Ống A; Môi ưường cấy là đồng nhất. 

- Ống B; Môi trường cấy là không đồng nhất. 

Sơ đồ nào thuộc ông nghiệm nào? Giải thích. 

a) Khác nhau: 

- Vật ăn thịt tiêu diệt con mồi sau khi tấn công, còn vật kí sinh lấy chất dinh 

dưỡng lừ vật chủ nhiều lần. 
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- Vật ăn thịt có ảnh hưởng rõ rệt đối vđi số lượng con mồi, còn vật kí sinh 

làm giảm sức sống của vật chủ. 

b) - Sơ đồ 1 thuộc ông A, vì môi ưường đồng nhất và có giới hạn về mặt 
không gian nên Didinium nasutum tiêu diệt rất nhanh chóng toàn bộ trùng cỏ và 

sau đó chúng lại bị tiêu diệt vì đói. 

- Sơ đồ 2 thuộc ông B, vì môi ưường không đồng nhâ't, nghĩa là có chỗ cho 

trùng cỏ lẩn tránh nên đến một lúc Dỉdỉnium nasutum cũng bị tiêu diệt vì không 

bắt đưỢc mồi, lúc đó ưùng cỏ phát ưiển. 

Câu 9 

Ý nghĩa sinh thái của quan hộ cạnh ưanh. 

Trả lời 

- Bản chất của hiện tượng cạnh ưanh: là dạng quan hệ đấu tranh xảy ra khi 

các sinh vật có nhu oầu 5Ình thái (dinh dưỡng, nơi ở) giống nhau sống chung 

trong một sinh cảnh. 

Có thể xảy ra giừa các sinh vật cùng loài (giữa các cá thể trong quần thể) 

hoặc khác loài (các loài khác nhau ưong quần xã). 

- Tác động như một yểu tố sinh thái: - '' 

Ảnh hưởng đến: số lượng, sự phâabố, ổ sinh thái, hình thái. 

Cạnh tranh trong loài làm suy giảm sức sông của các cá thể yếu (ví dụ hiện 

iượng tỉa thưa ở thực vật). Cạnh tranh khác loài làm ảnh hưởng đến số lượng 

quần thể, làm suy giảm số lượng của loài yếu (loài có sức cạnh tranh yếu hơn thì 

số cá thể trong quần thể sẽ giảm dần). 

Câu 10 

a) Hãy phân biệt các loại quần thể. 

b) Giữa những quần thể ưong cùng một loài có hoàn toàn tách biệt và cô lập 

với nhau hay không? Tại sao? 

c) Nêu ý nghĩa sinh học của hiện tượng mà em vừa nêu? 

Trả lời 

a) Phân biệt các loại quần thể: 

Quần thể là hình thức tồn lại của loài ưong điều kiện cụ thể của cảnh quan địa 

lí. Các quần thể khác nhau về các mặt hình thái, sinh lí, di truyền và sinh thái. 

- Quần thể dưới loài: 

+ Là nhóm cá thể của loài mang tính lãnh thổ lớn nhất. 

+ Mỗi quần thể dưới loài chiếm một khu vực phân bố trong lãnh thổ phân bố 
của loài. 

+ Các quần thể dưới loài khác nhau ở các đặc điểm hình thái và nhiều đặc 

điểm sinh lí, sinh thái. 
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+ Ví dụ (Tham khảo ưong sách giáo khoa). 

- Quần thể địa lí: 

+ Nhiều quần Ihể dưới loài lại có ihể gồm nhiều quần thể địa lí khác nhau. 

+ Các quần thể địa lí phân biệt với nhau bởi các đặc tính khí hậu và cảnh 

quan vùng phân bô" trên nền hình thái và sinh lí chung. 

+ Ví dụ (Tham khảo ưong sách giáo khoa). 

- Quần thể sinh thái: 

+ Là một bộ phận của quần thể địa lí. 
+ Các quần thể sinh thái có một sô" đặc điểm sinh thái khác biệt với các quần 

thể sinh thái lân cận. 

+ Quần thể sinh thái thường không ổn định. 

+ Ví dụ (Tham khảo ưong sách giáo khoa). 

b) Không. Vì: 

Sự phát tán hoặc di cư của các cá thể trong các quần thể từ nơi này sang nơi 

khác làm cho giữa những quần thể trong cùng một loài có liên hệ với nhau. 

c) Ý nghĩa sinh học của hiện tượng phát lán hoặc di cư: 

- Tạo điều kiện cho sự giao phối xa, tránh sự giao phối cùng huyết thống. 

- Điều chỉnh sô" lượng cá thể của quần thể, phân bô" lại cá thổ trong các quần 

thể cho phù hỢp với nguồn sống hoặc nơi có điều kiện khí hậu thuận lợi. 

Câu lỉ 
a) Nêu những dâu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể. Dâu hiệu đặc ưuhg 

nào là quan ưọng nhâ"t? Tại sao? 

b) Hãy cho biôl các mối quan hộ sinh thái ưong quần thể và trong quần xã. 

Mỗi mối quan hộ cho một ví dụ. 

Trả lời 

a) Dâu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể là câu ưúc giới tính, cấu ưúc tuổi, 

sự phân bô" cá thể, mật độ cá thể, sức sinh sản, sự tử vong, kiểu lăng ưưởng. 

Mật độ cá thể là dâu hiệu đặc trưng quan ưọng nhâ"l vì nó ảnh hưởng đến tần 

sô" gặp nhau giữa đực và cái, mức sử dụng nguồn sốhg,*sức sinh sản, sự tử vong, 

trạng thái cân bằng của quần thể. 

b) Mối quan hộ sinh thái ưong quần thổ và quần xã: 

- Trong quần thể: + Quan hệ hỗ ượ. 

+ Quan hộ cạnh tranh. 

- Trong quần xã: 

+ Quan hệ hỗ irỢ: cộng sinh, hỗ trỢ, hội sinh, hỢp tác. 

+ Quan hộ đối địch: 

• Vật ăn thịt - con mồi. 

• Kí sinh - vật chủ. 

• Hãm sinh. 

(Học sinh lự cho các ví dụ). 
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Câu 12 

Tại sao mật độ là một đặc ưưng quan trọng của quần thể? 

Trả lời 

- Mỗi quần thể sống trong một khoảng không gian xác định, có mốì quan hệ 
sinh dưỡng với các quần thể khác ưong quần xã và bị tác động bởi các nhân tố vô 

sinh, hữu sinh khác ưong môi ưường sống. 

- Mật độ là một ưong những yếu tô' câu ưúc đặc ưưng của mỗi quần thể. 

- Sự biến động số lượng cá thể ưong quần thổ có thể gây ra sự đâu ưanh 

cùng loài như ưanh giành thức ăn, nơi làm tổ, ưanh cá thể đực cái -> giảm tỉ lệ 
sinh sản, tăng tỉ lệ tử vong —> đưa quần thổ đến ưạng thái cân bằng. 

- Sự biến động số lượng cá thể của một quần thể trong một quần xã dẫn đến 

sự biên động số lượng cá thể của một quần thể khác ưong quần xã Hiện tượng 

khống chê' sinh học này có ý nghĩa điều chỉnh mật độ trong các quần thể và giữ 
cân bằng sinh học ưong một qtìần xã -> đưa đến sự cân bằng sinh học ưong hệ 
sinh thái. 

Câu 13 

Khi nghiên cứu các yêu tô' ảnh hưởng đến sức sinh sản của quần thể, người la 

vẽ đưỢc 3 đường biểu diễn ưên đồ thị dưới đây; 

Ba đường biểu diễn trôn đồ thị ưên minh hoạ ảnh hưởng của yếu tô' nào lên 

sức sinh sản của quần thể? Ánh hưởng đó thể hiện như thê' nào? Cho một sô' ví 

dụ minh hoạ. 

Trả lời 

- Ba đường biểu diễn ưên đồ thị minh hoạ ảnh hưởng của mật độ quần thể 
lên sức sinh sản của quần thể. 

- Ảnh hưởng đó biểu hiện: 

+ Sức sinh sản giảm khi mật độ tăng (1). 
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+ Sức sinh sản dường như không đổi cho đến một giới hạn mật độ của quần 

thể, sau đó sức sinh sản giảm nhanh (2). 

+ Sức sinh sản đạt tới một giá trị cực đại khi mật độ quần thế ở giá tri ưung 
bình (3). 

- Một số ví dụ: 

+ Voi châu Phi bình thường 11-12 tuổi trưởng thành sinh dục, nếu mật độ cá 

thể trong đàn tăng cao thì đến 18 tuổi mới trưởng thành sinh dục. Mật độ 2,2 cá 

thể / dặm vuông thì tốc độ sinh trưởng là 8 - 9%, khi mật độ tăng 4,5 cá thể / 
dặm vuông thì lô"c độ sinh ưưởng là 5 - 6%. 

- Sức sinh sản gần như không đổi đôn một giới hạn mật độ của quần thể, sau đó 

sức sinh sản giảm là ví dụ ở chuột Lemnus, chuột khuy. 

- Sức sinh sản cực đại khi mật độ quần thể trung bình, ví dụ một số loài chim 

trong họ Mòng bế (Laridae) và Bọ cánh cứhg (Coleoptera). 

Câu 14 

a) Trong môi trường sống, các cá thể ưong quần thể đưỢc phân bố theo các 
kiểu a, b, c sau đây: 

a b c 

Phân loại và giải thích nguyên nhân của các kiểu phân bố trên. 

b) Nghiên cứu hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, người ta phân chia cấu trúc 
thành nhiều tầng khác nhau. 

- Kể lên các tầng theo thứ tự. 

- Thê nào là sự phân tầng? Nguyên nhân? 

- Nêu ý nghĩa của sự phân tầng ưong tự nhiên và trong nông nghiệp. 

Trả lời 
a) Kiểu phân bô": 

- Phân bố ngẫu nhiên (a) do: 

+ Điều kiện sông phân bô không đều ưong môi ưường. 

+ Các cá thể không có đặc tính kêt hỢp thành nhóm và ít phụ thuộc vào nhau. 
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- Phân bô" đồng đều (b) do: 

+ Điều kiện sông phân bố đồng đều. 

+ Có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

- Phân bố theo nhóm (c) do: 

+ Điều kiện sống phân bô" không đều. 

+ Các cá thể tập ưung theo nhóm tạo hiệu quả nhóm, 

b) Sự phân tầng: 

- Rừng mưa nhiệt đới có 5 tầng: tầng vượt tán, tầng sinh thái lán rừng, tầng 

dưới tán, tầng cây bụi lhâ"p, thảm cỏ - dương xỉ. 

- Sự phân tầng: Sự phân bô" các quần thể sinh vật ưong hệ sinh thái theo độ 
cao và chiều sâu. 

- Nguyên nhân: 

+ Sự phân bô" các nhân'tố sinh thái không giống nhau. 

+ Mỗi loài sinh vật thích nghi với các diều kiện sống khác nhau. 

- Ý nghĩa: 

+ Trong thiên nhiên: 

• Tăng khả năng sử dụng nguồn sống. 

• Giảm sự cạnh tranh giữa các quần thể. 

+ Trong nông nghiệp: 

• Tăng khả năng sử dụng nguồn sống. 

• Tiết kiệm diện tích. 

• Giảm cạnh tranh. 

- ứng dụng: 

+ Trong trồng ưọt; Trồng xen các loài cây. 

+ Trong chăn nuôi: Nuôi ghép các loài cá,... 

Câu 15 

a) Thế nào là hiệu quả nhóm? Lâ"y ví dụ chứng minh. 

b) Tại sao những loài động vật quý hiếm thường rất khó nuôi ngay cả ưong 

những điều kiện chăm sóc hết sức chu đáo? 

Trả lời 

a) - Hiệu quả nhóm là hiện tượng nảy sinh ra khi nhiều cá thể của cùng một 

loài sông chung với nhau trong một khu vực có diện tích (thể tích) hỢp lí và có 

nguồn sống đầy đủ. 

- Hiệu quả nhóm đưỢc thể hiện qua quan hệ hỗ IrỢ ở nhiều loài có lối sống 

quần tụ, bầy đàn, lập đoàn. 

- Ví dụ chứng minh: (Tham khảo sách giáo khoa). 
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b) — Các cá thể của quần thể ở nhiều loài chỉ có thể sinh sản đưỢc bình 

thường, sinh trưởng, phát triển đưỢc khi quần thể có một số Iượng cá thể nhât 

định, vì khi đó giữa chúng có sự hỗ trỢ qua hiệu quả nhóm. 

— ơ những loài quý hiêm thường rât khó nuôi ngay cả trong những diều kiện 

chăm sóc hết sức chu đáo vì chúng không có sự hỗ ượ qua hiệu quả nhóm. 

+ Sô" lượng cá thể quá thâ"p không kích thích nhau tìm thức ăn và ăn kém hơn. 

+ Khả năng gặp nhau và khả năng con đực và con cái chọn đưỢc đôl tượng 

thích hỢp ưong mùa sinh sản bị hạn chế. 

Câu 16 

Nghiên cứu về sự lăng trưởng số lượng của quần thổ người ta lập được đồ thị sau: 

Trả lời 

- Đường I: Lx)ài sinh sản nhiều, mức lử vong rất lớn ngay ở giai đoạn đầu của đời 

sống đồ thị biểu thị mức .sống sóMà đường cong lõm. 

- Đường II: Loài sinh sản ít, mức tử vong ihâp, phần lớn các cá thể bị chết ở 
cuôi đời sông —> đồ thị biểu thị mức sông sót là đường cong lồi. 

- Đường III: Loài có tỉ lộ chết thuộc các độ tuổi khác nhau khá ổn định -> đồ 
thị biểu thị mức sống sót là đường thẳng. 

Câu 17 

Trên một cánh đồng cỏ có các loài sinh vật sinh sông như côn trùng, chuột, 

rắn, cắc ké, chim ăn hạt, chim .sâu, diều hâu,... Có một đôi sóc con (1 đực, 1 cái) 

chạy lạc vào đồng cỏ, cho bict tuổi đỏ của sóc là 1 năm và một con cái mỗi năm 

đỏ được 4 con (2 cái, 2 đực). 

a) Số lượng cá Ihc sóc sau 5 năm lưu lạc là bao nhiêu? 

Có nhận xét gì về sự gia lăng số lượng sóc theo lí Ihuycl? 

b) Lưới thức ăn của cánh đồng cỏ sau 5 năm. 

c) Sô lượng sóc trôn thực lô như thô nào? Khi nào thì cánh đồng cỏ đạt ưạng 
thái cân bằng sinh học? 
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Trả lời 

a) Sô" lượng sóc sau 5 năm: 

- Số lượng sau 5 năm là 486 con. 

Năm 1 2 con = 2 

2 2 + (l x4) = 6 

3 6 + (3 x4)= 18 

4 18+ (9x4) = 54 

5 54 + (27 x4) = 162 

6 162+ (81 x4) = 486 

- Số lượng sóc trên lí thuyết gia tăng theo câ"p số nhân. 

Gia lăng ít và dao động trong thê" cân bằng do hiện tượng không chê sinh học. 

Qua môì quan hộ dinh dưỡng, nơi ở mà sô" lượng cá thể của loài này bị không 

chê bởi sô lượng của loài khác làm cho sô lượng cá thể các loài (quần thể) dao 

động trong một trạng thái cân bằng. 

Câu 18 

Các loại hình tháp sinh thái? Cho biêl ưu điểm, nhược điểm của mỗi loại hình 

tháp sinh thái đó? Có thể có ngoại lộ nào trong hình tháp sinh thái không? Cho ví 

dụ minh hoạ. 

Trả lời 

- Có 3 loại hình tháp sinh thái: Hình tháp sô' lượng, hình tháp sinh vật lượng, 

hình tháp năng lượng. 

+ Hình tháp sô" lượng: Xây dựng ưôn cơ sở phân tích các bậc dinh dưỡng theo 

sô" lượng cá thể. 

• ưu điểm: dỗ lập. 

• NhưỢc điểm: Không phản ánh hiệu suâ"l sinh thái. 

+ Hình tháp sinh vật Iượng: xây dựng trên cơ sở phân lích các bậc dinh dưỡng 

theo khối lượng sinh vật. 
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• ưu điểm: Dỗ lập, so sánh giữa các bậc bằng khối lượng châ't sống có cơ sở 
chính xác hơn so với dựa vào sô lượng sinh vật. 

• NhưỢc điểm: Không có sự để ý đến yếu tô" thời gian cho tích luỹ sinh vật 
lượng do đó mức chính xác chưa cao. 

+ Hình tháp năng lượng: xây dựng trên cơ sỏ phân tích bậc dinh 
dưỡng theo sô" năng lượng. 

• ưu điểm; So sánh chính xác nhâ't vì phản ánh được sô" năng lượng 
tích lũy/đơn vị thời gian/ đơn vị thể tích hay diện tích. 

• NhưỢc điểm: do yêu cầu chính xác cao khi xác định về sô năng 
Iượng nên khó lập . 

- Ngoại lệ của hình tháp sinh thái: 

ơ hình tháp sô lượng thường biểu hiện ngoại lệ: bậc dinh dưỡng sau 

có thể có sô" lượng Iđn hơn bậc dinh dưỡng trưđc. 

Ví dụ: _ 

Rộp cây 

câ
y 

Câu 19 

a) Thê nào là một hệ sinh thái? Chức năng của hệ sinh thái? Một hệ 
sinh thái hoàn chỉnh gồm những thàrill phần chủ yếu nào? 

b) Bằng hiểu biê"t 

của mình, hãy chd 

thích những nội dung 

thích hỢp (các ô ghi 

các chữ sô' 1, 2, 3 ...) 

vào sơ đồ của hệ 

* Dòng vật chất 

Dòng năng lượng 

sinh thái hoàn chỉnh 1? 

vđi vòng tuần hoàn 1 _ 
vật chât và năng 1 2? , : 9- 

lượng bên: (không il ị ị 

cần vẽ sơ đồ mà chỉ 
chú thích nội dung 

__ 

thích hỢp theo sô thứ ___ ^ 

lự 1, 2, 3 ... của sơ 
3? 

—CE)- 
đồ). 
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Trả lời 

a) Các khái niệm: 

- Hệ sinh thái là một hộ thống hoàn chỉnh, tương đối ổn định, bao gồm quần 

xã sinh vật và khu vực sống (sinh cảnh). 

- Chức năng của hệ sinh thái: 

+ Trao đổi châì. 

+ Trao đổi năng lượng. 

- Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các thành phần chủ yếu; 

+ Các chất vô cơ, chất hữu cơ và chế độ khí hậu. 

+ Sinh vật sản xuất (còn gọilà sinh vật cung cấp). 

+ Sinh vật tiêu thụ (sinh vật tiêu thụ cấp 1, cấp 2,...). 

+ Sinh vật phân huỷ. 

b) Chú thích sơ đồ hộ sinh thái với vòng tuần hoàn vật chất và năng lượng: 

1. Các yếu tố vô sinh (đât, nước, chất vô cơ, khí hậu). 

2. Sinh vật sản xuâ't. 

3. Sinh vật phân huỷ 

4. Sinh vật liêu thụ câ'p 1. 

5. Sinh vật tiêu thụ cấp 2. “ 

6. Sinh vật tiêu thụ cấp 3. 

Câu 20 

Hệ sinh thái là gì? Hệ sinh thái gồm những yếu tố cấu thành nào? Sự chuyển 

hoá năng lượng trong hệ sinh thái? 

Biểu diễn hình tháp nàng lượng của một quần xã, nếu biết: sản lượng sinh vật 
loàn phần của sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 12 X 10* kcal, hiệu suất sinh thái của 

sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 7,89% và của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 0,69%. 

Trả lời 

Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh, tương đối ổn định, bao gồm quần xã 

sinh vật và khu vực sống của quần xã. 

a) Các yếu tô^ câu thành hệ sinh thái; 

- Các chất vô cơ (C, N, CO2, H2O...), chất hữu cơ và chế độ khí hậu. 

- Sinh vật sản xuất: cây xanh, một số tảo. 

- Sinh vật tiêu thụ: gồm sinh vật dị dưỡng ăn thực vật hay ăn sinh vật khác. 

- Sinh vật phân giải: gồm vi khuẩn dị dưỡng và nâ'm phân giải chất hữu cơ 
thành châ"t vô cơ. 

b) Sự chuyển hoá năng lượng ưong hệ sinh thái: 

- Sinh vật sản xuâ^t: Thực vật quang lổng hỢp chất hữu cơ, năng lượng mặt 
trời chuyển thành năng lượng hoá học trong châ't hữu cơ. 
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- Sinh vậl tiêu thụ: Sinh vật liôu thụ bậc I sẽ sử dụng một phần năng lượng 

đưỢc tích tụ ở sinh vật sản xuất; sinh vật tiêu thụ ở các bậc sau sẽ sử dụng một 

phần năng lượng đưỢc lích tụ ở các bậc ưưđc. 

- Sinh vật phân huỷ sử dụng một phần năng lượng được lích tụ ưong xác các 

sinh vật sản xuâ't và liêu thụ. 

Sự chuyển hoá năng lượng qua các bậc dinh dưỡng có sự hao hụt rất lớn do sự 
phát lán nhiệt và do hô hấp của sinh vật. 

Tính sản lượng ở sinh vật. 

SVTT II: 8,3 X 10^ kcal 

SVTTI: 12 X 10^ kcal 

SVSX; 15 X ló^^kcal 

Tháp năng lượng của một quần xã 

Câu 21 

a) Hãy cho biết các khái niệm sau: 

- Hộ sinh thái là gì? 

- Thành phần cơ bản của một hệ sinh thái? 

- Đặc điểm của hệ sinh thái rừng Việt Nam? 

b) Cho chuỗi thức ăn: 

Cỏ -> chuột -> rắn -> đại bàng. 

Vẽ sơ đồ biểu diễn sự biến động sô" lượng của hai quần thể cỏ và chuột. Từ đó 

cho biêt hiện tượng sinh học nào đã tíc dộng lên sự biên động trên và ý nghĩa 
của nó? 

Trả lời 

a) Các khái niệm: 

- Hệ sinh thái (Tham khảo sách giáo khoa). 

- Thành phần cơ bản của một hệ sinh ứiái (Tham khảo sách giáo khoa). 

- Đặc điểm của hệ sinh thái rừng Việt Nam: 

+ Rừlig Việt Nam chủ yếu thuộc rừhg nhiệt đới; chiêm 2/5 tổng diện ưch đất 

đai gồm nhiều loại nhưrừhg rậm, rừng thưa, rùhg đá vôi, rừhg ngập mặn, rừhg ưe 

nứa; có tiềm năng kinh tế cao; cần phải có kế hoạch khai thác; tu bổ rừng hỢp lí. 

+ Đặc điểm khí hậu rừng nhiệt đới: 

• Khí hậu nóng, ẩm, rừtíg rậm rạp, xanh lốt quanh năm, có nhiều tầng. 

• Động vật — thực vật đa dạng, thường có màu sắc sặc sỡ, có nhiều động vật 
cỡ lớn. 

• Khí hậu tương đôi ổn định nên vai ưò của nhân tô sinh học quan trọng hơn 
so vđi nhân lô" vô sinh. 

• Chu kì hoạt động ngày đêm rõ rệt. 
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b) Sơ đồ: Sồ lượng 

cà thế 

- Nếu quần thể chuột lăng sô" lượng dẫn đến quần thể cỏ giảm sô" lượng. 

+ Quần thể cỏ giảm sô" lượng dẫn đến quần thể chuột giảm số lượng. 

+ Quần thể chuột grảmsô" lượng dẫn đến quần thể cỏ tăng sô" lượng. 

- Hiện tượng khống chế sinh học đã làm biến động sô" lượng của 2 quần thể. 

- Không chê" sinh học là hiện tượng gia lăng số lượng cá thể của quần thể này 

dẫn đến sự kìm hãm sô" lượng cá thể của quần thể khác. 

- Không chô sinh học có ý nghĩa giúp cho sô lượng cá thể của mỗi quần thể 
dao động ưong một thế cân bằng; Từ đó toàn bộ quần xã sinh vật cũng dao động 

trong thế cân bằng tạo nôn ưạng thái cân bằng của quần xã và là cơ sở khoa học 

cho biện pháp đâu ưanh sinh học. 

Câu 22 

tuần 

a) Thê" nào là chu trình sinh địa hoá các châ't? Vòng tuần hoàn vật châ"t khác 

với dòng năng lượng như thế nào? 

b) Hãy dùng 

mũi tên để hoàn 

thành chu trình 

sinh địa hoá nitơ 
sau đây và cho 

biết vai ưò của 

vi khuẩn chuyển 

hoá hỢp chât 

chứa nitơ trong 

chu trình 

hoàn vật châ"t. 
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Trả lời 

a) - Chu trình sinh địa hoá các châl là sự vận chuyển vật chất từ môi trường 
vào ưong quần xã sinh vật, từ sinh vật này sang sinh vật khác và cuôi cùng lại 

trở lại môi trường. Chu ưình vật châ't đưỢc thực hiện trên cơ sd tự điều hoà của 
quần xã. 

- Vòng tuần hoàn của vật châ't khác với dòng năng lượng là vật chất được hệ 
sinh thái sử dụng lại còn năng lượng thì không được sử dụng lại, sẽ phát tán và 

mât đi dưới dạng nhiệt cho vũ trụ. Vì vậy ta coi vòng tuần hoàn của vật châ't là 
vòng kín và dòng năng lượng là vòng hở. 

b) Hoàn thành chu trình: 

- Vai ưò của vi khuẩn chuyển hoá hỢp chất nitơ ưong chu ứình tuần hoàn vật chất: 

+ Là một khâu trong chu trình tuần hoàn nitơ, giúp cho chu trình chuyển hoá. 

- Chuyển hoá đạm hữu cơ lức là mùn (xác động vật, thực vật,...) thành đạm 
vô cơ dưới dạng niưat để cung câp cho cây và đât: 

Mùn NH; HNO2 NaN02 -> NaNOi 

Câu 23 

Thế nào là dòng năng lượng của hệ sinh thái? Tính quy luật của sự chuyển 

hoá năng lượng này? Vẽ sơ đồ biểu diễn và nêu một ví dụ minh hoạ. 
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Trả lời 

a) Khái niệm: Dòng năng lượng của hệ sinh thái là sự vận chuyển năng Iượng 
qua các bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn. 

b) Tính quy luật của sự chuyển hoá năng lượng: 

- Có sự liêu phí năng lượng rắi lớn qua mỗi bậc dinh dưỡng ưong chuỗi thức 
ăn (nguyên tắc giáng cấp năng lượng). 

- Tỉ lệ % chuyển hoá nàng lượng giữa các bậc dinh dưỡng Hiệu suất sinh thái. 

c) Vẽ sơ đồ hình tháp năng lượng 

d) Ví dụ minh hoạ (Tham khảo sách giáo khoa): 4 ha cỏ linh lăng (1,5 X lo’ cal) 

-> nuôi 5 bò (1,19 X 10^ cal) -> cung cấp thịt, sữa cho 1 ưẻ em (8,3 X 10^ cal) ữong 
một năm (tài liệu Odum). 

Câu 24 

a) Thế nào là vÒBg tuần hoàn vật chầ"t? 

b) Trình bày vòng tuần hoàn của cacbon. 

Ghi chú các sô ở hình vẽ mô tả chu trình cacbon. 

Trả lời 

a) Khái niệm về sự tuần hoàn vật chất 

Vật châl lưu chuyển từ dạng vô cơ thành châ't hữu cơ rồi lại quay lại dạng vô 

cơ tạo thành các vòng tuần hoàn vật chất. 

b) Vòng tuần hoàn của cacbon: 

Nêu đưỢc các ý; 

- Cacbon trong tự nhiên liên quan tới sinh vật thường ở dạng CO2. 

- Nguồn CO2 tạo ra do đốt cháy than đá, dầu lửa,... và hô hấp của sinh vật. 
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— Cây xanh sử dụng CO2 để quang lổng hỢp chât hữu cơ làm thức ăn cho sinh 

vật dị dưỡng. 
- Xác thực vật, động vật ưầm tích lâu dài ưong đất lại lạo nên than đá, dầu mỏ, 

khí đốt,... 

c) Ghi chú các sô hình vẽ mô tả chu ưình cacbon: 

1. CO2 

2. Cây xanh, tảo (tự dưỡng). 

3. Xác thực vật. 

4. Vi sinh vật hoá lổng hỢp. 

5. Hô hâ'p. 

6. Động vật (dị dưỡng). 

7. Xác động vật. 

8. Than đá, dầu mỏ,... 

9. Đốt cháy. 

10. Lên men. 

Câu 25 

Sơ đồ dưới đây mô tả một 

chu trình vật chất quen thuộc 

trong thiên nhiên. 

Số 1 ưong sơ đồ ưên là 

hỢp chất nào để cây ngô 

có thể sinh ưưởng và phát 

triển bình thường. 

Hãy: 

a) Điền tên hỢp chất ở 
vị trí sô" 1 và gọi lên chu 

trình vật châ"t đó. 

b) Xác định tên gọi tương 

ứng với các vị trí số 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 ưong sơ đồ. 

c) Nếu như yếu tô sô 6 hoàn toàn bị loại bỏ thì hoạt động của các yếu tô còn 

lại trong chu trình này sẽ ưở nên như thế nào? 

Trả lời 

a) Vị trí sô" 1: CO2; tên chu trình: chu ưình Cacbon. 

b) — Sô 2: quang hỢp. — Sô 3: sinh vật lự dưỡng. 

- Sô"4: sinh vật dị dưỡng. - Sô" 5; hô hâ"p. 

- Sô" 6; sinh vật phân huỷ. - Sô" 7: sự đô"t cháy. 

- Sô" 8: chất hữu cơ thực vật 
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c) Nếu yêu tố số 6 bị hoàn toàn loại bỏ; chu trình sinh địa hoá các châ't bị phá 

vỡ; các xác bã, các châ'l hữu cơ không bị phân huỷ; môi ư-ường bị ô nhiễm; chức 

năng hoạt động của các yếu lố 2, 3, 4, 5 bị ngưng ưệ. 

Câu 26 

Hãy cho biết ba môi hiểm hoạ lớn ảnh hưởng đến sinh thái môi ưường? Cho 
ví dụ. 

Hậu quả của việc mất cân bằng sinh thái đối với đời sống con người? 

Trả lời 

a) Ba mối hiểm hoạ lớn ảnh hưởng đến sinh thái môi trường là: 

- Sự ô nhiễm của môi trường: 

+ Ô nhiễm không khí do các khí thải ưong sinh hoạt, ưong công nghiệp. 

+ Ô nhiễm nguồn nước do các chất thải công nghiệp, thuốíc trừ sầu. 

+ Ô nhiễm đâ'l đai*do'các rặc thải và hoá châì, thuốc ưừ sâu. 

- Sự cạn kiệt tài nguyên môi trường: 

Đất canh tác cằn cỗi, xói mòn, chặt phá rừng bừa bãi. 

- Tmh ưạng dân số quá đông: 

+ Đặc biệt đô thị hoá tăng nhanh. 

+ Nhu cầu canh tác lăng nhanh làm sũy giảm sự đa dạng sinh thái. 

b) Hậu quả của sựmâ't cân bằng sinh thái đối với dời sống con người: 

- Phá vỡ chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. 

- Môi ưường biến đổi gây giảm sút sô" lượng đáng kể ưong một quần thể. 

- Hệ sinh thái bị biến đổi về câu ưúc. 

- Thiệt hại về nguồn tài nguyên. 

- Gây lũ lụt, bão, xói mòn, hiệu ứng nhà kính. 

Câu 27 

Trong khu bảo tồn đâ"t ngập nước, diện lích 5 000 ha. Các chuyên viên theo 

dõi số lượng của quần thể chim cồng cộc, vào năm thứ I ghi nhận được mật độ 
của quần thể là 0,25 cá ihể/ha. Đến năm thứ II, đếm đưỢc số lượng của quần thể 
là 1 350 cá thổ. Xác định đưỢc tỉ lệ lử vong của quần thể là 2%/năm. 

Hãy cho biô"t: 

a) Tỉ lệ sinh sản theo phần ưăm của quần thể. 

b) Tỉ lệ gia tăng sô" lượng theo phần ưăm của quần thể. 

c) Mật độ của quần thể vào năm thứ II. 

Trả lời 

a) Tỉ lộ sinh sản theo phần ưăm của quần thể trong năm: 10%. 

b) Tỉ lệ gia tăng sô" lượng của quần thể theo phần trăm: 8%. 
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Cách tính tham khảo: 

- Tỉ lộ sinh sản phần trăm của quần thể trong năm (= Tỉ lệ gia tăng + tỉ lộ tử 
vong) là 2% + 8% = 10%. 

- Số lượng cá thể (cl) năm I: 0,25 ct X 5 000 = 1 250 cl. 

Số lượng cá thể gia tăng ưong năm: 1 350 cl - 1 250 cl = 100 ct 

Tỉ lệ gia tăng số lượng theo phần ưăm trong năm: 
100 

1250 
X 100% = 8% 

c) Mật độ ưung bình của quần thể vào năm II: 

1 350 ct: 5 000 ha = 0,27 ct/ha. 

Câu 28 

Quan sát cỏ ưong một quần xã sinh vật, người ta đếm được 10 cây/m^. 

a) Dựa vào sô" liệu ưên ta biết đưỢc lính chât cơ bản nào của quần thể cỏ? 

Phân biệt các lính châ"t đó. 

b) Môi trường sông nơi đó không đồng đều, sinh vật trong quần xã có khuynh 

hướng phân bố theo kiểu nào? 

c) Phương sai s^ của kiểu phân bô" â"y như thô" nào? 

d) Kiểu phân bô này thể hiện Môi quan hệ sinh thái gì và có vai ưò gì? 

Trả lời 

a) Tính châ"t của quần thể: mật độ và độ nhiều: 

- Mật độ: sô" lượng cá thể sinh vật của quần thổ ưên một đơn vị diện lích hay 

thể lích. 

- Độ nhiều: sô' lượng cá thể của lừng loài (quần thể) trên một đơn vị diện tích 
trong quần xã. 

b) Khuynh hướng phân bố khi môi tnlbng không đồng đều là phân bố theo nhóm. 

c) Phương sai s^: dùng để xác định kiểu phân bô" của các cá thế ưong quần thể. 

m: sô" lượng cá thể trung bình. 

x: sô" lượng cá thể mỗi lần lây mẫu. 

n: lổng lượng mẫu. 

^2_ (x - m)^ 
n -1 

S^ = 0; phân bô' đồng đều. 

S^ = m: phân bô" ngẫu nhiên, 

S^ > m; phân bô" theo nhóm. 

d) Vai trò và môi quan hộ sinh thái: 

Quan hệ hỗ ượ cùng loài (quan hệ quần tụ). 

Sự quần tụ làm cho các cá thể được bảo vệ tốt hơn, dễ lìm thức ăn hơn (hiệu 
ứng nhóm). 
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Câu 29 

Một quần xã ruộng lúa gồm nhiều quần thể sinh vật cùng sinh sống. Trong đó 

rong, lảo là thức ăn của các loài cá nhỏ; lúa là thức ăn của châu chấu và chuột; 

các loài cua, ếch và cá nhỏ ăn mùn bã hữu cơ. Đến lượt mình cá nhỏ, châu châu, 

cua trở thành con mồi của ếch. Cá ăn thịt có kích thước lớn sử dụng cua, cá nhỏ, 

châu châu và cả ếch nữa làm thức ăn cho mình. Rắn là loài ưu thê nhất, chúng 
ăn cua, ếch, cá ăn thịt và chuột. 

a) Vẽ sơ đồ lưới thức ăn của quần xã. 

b) Có mấy loại chuỗi thức ăn ưong quần xã này? Cho ví dụ minh hoạ. 

c) Sắp xếp các loài sinh vật trong lưới thức ăn trên theo bậc dinh dưỡng sao 
cho hỢp lí nhâL 

d) Các chuỗi ưong lưới thức ăn ưên rất ngắn, điều đó có ý nghĩa gì? 

. . Trả lời 

a) Sơ đồ lưới thức ăn: 

Cua Ếch Rắn 

b) Các loại chuỗi thức ăn ưong quần xã: Có 2 loại: 

- Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh. 

Ví dụ: Lúa ->■ Châu châu -> Ếch -> Rắn. 

- Chuỗi thức ăn mở đầu bằng mùn bã hữu cơ. 

Ví dụ: Mùn bã hữu cơ -> Cua -> Ếch -> Rắn. 

c) Sắp xếp theo bậc dinh dưỡng: 

- Bậc dinh dưỡng cấp I: Mùn bã, tảo, rong, lúa. 

- Bậc dinh dưỡng cấp II: Cua, cá nhỏ, châu chấu, chuột. 

- Bậc dinh dưỡng câ'p III: Ếch, cá ăn thịt. 

- Bậc dinh dưỡng câ'p IV; Rắn. 

d) Ý nghĩa: 

Phản ánh sự giáng cấp năng lượng là quá lớn. 
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Câu 30 

a) Lưới thức ăn là gì? 

b) Lưới thức ăn thể hiện những môì quan hệ gì ưong hệ sinh thái? 

c) Trong một đầm nuôi cá gần kề một con sông Iđn có các loài ưăm đcn, 

trắm cỏ, ưôi, chép, mè trắng, mè hoa; trong đó các loài cá mè là sản phẩm chính 

tạo nên lợi tức cho đầm. Nguồn thức ăn ban đầu nuôi sống các đôì tượng ưên là 

cỏ nước ven bờ, tảo sống đáy và lảo ưôi nối trong tầng nước và các phế liệu 

(mùn bã) của chúng trong đầm. Biêt cá ưắm cỏ ăn cỏ nước. Ôc, hến, giun, cá trê, 

cá chép sông tầng đáy và ăn mùn bã hữu cơ, ngoài ra ốc, hến, giun và giáp xác 

đáy còn ăn tảo đáy. ốc, hến là thức ăn của cá ưăm đen, còn giun, giáp xác đáy 

làm mồi cho cá trôi, cá chép. Tảo nổi làm thức ăn cho động vật nổi và cá mè 

trắng, và động vật nổi là thức ăn của cá mè hoa. Trong hồ còn có một số loài cá 

tự nhiên như cá mương, cá dầu; tuy kích thước nhỏ nhưng khi gặp điều kiện 

thuận lợi chúng tăng nhanh về sô" lượng; chúng ăn động vật nổi và lảo nổi, nhưng 

lại là thức ăn ưa thích của cá măng. Thỉnh thoảng người ta còn thấy trong đầm 

xuâ"l hiện những con rái cá chuyên săn bắt những loài cá Iđn. 

- Hãy vẽ sơ đồ các chuỗi thức ăn và lưới thức ăn ưong đó. 

- Sau một thời gian nuôi, cá măng bị người ta câu hết, điều này có nguy cơ 
làm giảm lợi tức của đầm. Tại sao? 

- Đổ nâng cao lợi tức, người nuôi cần áp dụng biện pháp sinh học nào vừa đơn 

giản vừa thích hỢp lại có hiệu quả cao cho đầm nuôi của mình? 

(Trích, từu Bài tập sinh thái học - Vũ Trung Tạng) 

^ Trả lời 

a) Lưới thức ăn là tập hỢp các chuỗi thức ăn trong quần xã, ưong đó có một 

sô" loài có phổ thức ăn rộng (ăn được nhiều loại thức ăn) đóng vai trò những mắt 
xích chung, nối các chuỗi thức ăn với nhau. 

b) Mối quan hệ sinh học giữa các loài là niối quan hỀ dinh dưỡng. 

Mối quan hệ về sự chuyển hoá năng lượng ưong hệ sinh thái; 

- Thực vật xanh là sinh vật sản xuâ"t: Nhận năng lượng từ ánh sáng mặt ười 

và chuyển hoá thành năng lượng dự trữ trong các hỢp châ"t hữu cơ. 

- Động vật ăn cỏ là sinh vật tiêu thụ bậc 1: Chuyển hoá năng lượng từ giới 

Thực vật sang giới Động vật. 

- Động vật ăn thịt là sinh vật liêu thụ các bậc 2, 3,...: Chuyển hoá năng lượng qua 

các bậc dinh dUOng ưong chuỗi thức ăn của hệ sinh thái. 

c) - Võ sơ đồ lưới thức ăn trong đầm: (Học sinh tự vẽ). 

- Cá măng tiêu diệt cá mương và cá dầu là 2 loài cạnh tranh thức ăn với cá 

mè ưắng, mè hoa nên nếu cá măng giảm ->• cá mương và cá dầu phát ưiển -> cá 

mè ưắng, mè hoa giảm. 
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- Bảo vệ cá măng để chúng ăn cá mương, cá dầu là những loài cạnh tranh 
thức ăn với mè trắng, mò hoa nâng cao năng suâl. 

Câu 31 

a) Nhằm xác định sô^ lượng cá thể của quần thể bọ cánh cứng ưong một hệ 
sinh thái, giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng phương pháp bắt - bắt lại (phương 

pháp bắt và thả) để xác định. Kêt quả thực hiện như sau: Lần đầu vỢt với lưới 

quét thu đưỢc 285 con, sơn, đánh dâu chúng và thả ra. Vài tuần sau, học sinh vỢt 

lại lần 2 với cùng diện tích, thu đưỢc 340 con ưong đó có 60 con đã đưỢc đánh 
dâu. 

- Hãy xác định số lượng cá thể bọ cánh cứng của vùng đó. 

- Theo em, để thực sự có số liệu chính xác cần phải có những điều kiện nào? 

b) Một quần xã có các dạng sinh vật sau: thực vật, mèo, rắn, chuột, vi sinh 
vật phân giải, người, đại bàng. 

- Hãy lập sơ đồ lưới thức ăn-của quần xã ưên. 

- Trong lưới thức ăn nói trên, xét quan hệ dinh dưỡng giữa thực vật, chuột, 

mèo, đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, biết sản lượng sinh vật toàn phần ở sinh 

vật sản xuâ^t là 8 X 10* kcal; hiệu suâ't sinh thái của sinh vật tiêu thụ bậc 1 là 9%, 

của sinh vật tiêu thụ bậc 2 là 15% và của sinh vật tiêu thụ bậc 3 là 8,5%. 

Biểu diễn hình tháp năng lượng cua chuỗi thức ăn ưên. 

Trả lời 

a) - Xác định số lượng cá thể bọ cánh cứng: 

Gọi: X là số cá thể vỢt đưỢc lần 1. 

a là sô" cá thể vỢt đưỢc lần 2. 

b là sô cá thể vỢt đưỢc lần 2 có đánh dâu. 

N là sô lượng cá thể bọ cánh cứng ở vùng đó. 

Ta có: 

X X a _ 285 X 340 

b 60 
= 1 615 con. 

N a 

- Các điều kiện bảo đảm độ chính xác khi dùng phương pháp bắt - bắt 
lại(bắt và thả): 

+ Quần thể quy tụ tại một vùng địa lí có biên giới rõ ràng (ao, hồ, rừng có khu 
đâ"t trống xung quanh). 

+ Sinh vật phân bố đều trong vùng ưên toàn bộ diện tích. 

+ Việc đánh dâu không ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật và làm ảnh 
hưởng đến xác suâ"l của lần bắt lại. 

+ Các sinh vật đã đưỢc đánh dâu phái đưỢc trộn ngẫu nhiôn và cần thời gian 

nhất định khi lây mẫu kế tiếp (luỳ thuộc tốc độ di chuyển của các sinh vật). 
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b) - Sơ đồ 
lưới thức ăn 

của quần xã: 

- Biểu diễn hình tháp năng lượng: 

+ Sản lượng toàn phần của sinh vật sản xuất là 8 X 10^ kcal. 

+ Sản lượng toàn phần của sinh vật liêu thụ bậc 1 (chuột): 

8x10*^ kcal X 9% = 7,2 X 10^ kcal 

+ Sản lượng toàn phần của sinh vật tiêu thụ bậc 2 (mèo): 

7,2 X 10* kcal X 15% = 1,08 X 10* kcal 

+ Sản lượng toàn phần của sinh vật tiêu thụ bậc 3 (đại bàng): 

1,08 X 10* kcal X 8,5% = 9,18 X 10* kcal. 

Câu 32 - - 

Theo Odum: Dòng năng lượngsdi chuyển ưong một hệ sinh thái đưỢc biểu 
diễn theo sơ đồ sau: 
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Trong đó: NU là phần không ăn; NA là phần bài tiết. 

a) Tính hiệu suâ't sinh thái ở sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2. 

Biết rằng Pn: sản lượng của sinh vật sản suất, P: sản lượng của sinh vật liêu thụ. 

b) Giải thích nguyên nhân lạo nên các hiệu suất sinh thái đó. 

c) Vẽ hình tháp sinh thái. Có khi nào tháp sinh thái có đáy tháp nhỏ hơn bậc 

dinh dưỡng phía ưên kề liền? 

Trả lời 

a) Hiệu suất sinh thái của: 

- Sinh vật sản xuâ't; 

- Sinh vật tiều thụ bậc 1: 

- Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 

b) Giải thích nguyên nhân tạo nôn các hiệu suất sinh thái: 

Nguyên nhân lạo các hiệu suất sinh thái là do ưong quá ưình vận chuyển vật 
chât và năng lượng bị hao hụt râ't nhiều dưới các dạng: 

- Không sử dụng được - NU (bức xạ không đưỢc hâp thụ, mai, xương cứng 

của động vật,...). ^ 

- Sử dụng nhưng không đồng hoá đưỢc -NA, thải ra dưới dạng chất bã động vật. 

- Mâ't đi dưới dạng nhiệt do quầ trình hô hâ'p để lấy năng lượng cho hoạt 
động sống của sinh vật. 

c) Vẽ hình và nêu ưường hỢp hình tháp sinh thái có đáy nhỏ hơn; 

- Vẽ hình: (Học sinh tự vẽ). 

- Tháp sinh thái số lượng và sinh vật lượng ưong một số trường hỢp đáy tháp 

nhỏ hơn bậc dinh dưỡng phía trên kề liền như: 

+ Sinh vật bậc sản xuât có kích thước nhỏ hơn bậc ưên. 

+ Sinh vật bậc này vừa mới sinh ra thì lập tức bị sinh vật bậc ưên nó sử dụng. 

III. VẬT CHẤT DI TRUYỀN 
Câul 

a) Nhũtig con số sau đây là bộ nhiễm sắc thể (NST) của sinh vật nào? 

1,4,8, 18, 46,48, 78, 1600. 

b) Số lượng của bộ NST có nói lên tính đặc triíng và mức độ tiến hoá của loài 

không? Nêu dẫn chứng. 

c) Trình bày điểm giống và khác nhau ưong cơ chê lái bản vật chất di truyền 

ở mức độ phần tử của virut và của người có 2n = 46. 

Trả lời 

a) Vi khuẩn (1), giun đũa (4), ruồi giấm (8), cải bắp (18), người (46), vượn 

người (48), gà hoặc chó (78), ưùng phóng xạ (1600). 
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b) Sô lượng chỉ nói lên phần nào tính đặc ưưng vì gà, chó đều có 2n = 78. 

Số lượng không nói lên mức độ tiến hoá vì người 2n = 46, gà 2n = 78. 

c) Cơ chế tái bản: 

- Điểm giống nhau (Tham khảo sách giáo khoa) 

- Điểm khác nhau: 

+ ơ người 2n = 46 phân tử ADN là chuỗi xoắn kép. (Trình bày cơ chê tự nhân 
đôi của ADN). 

+ ơ virut có phân tử ADN mạch đơn hay phân tử ADN mạch kép. (Trình bày 
cơ chế tái bản). 

Câu 2 

Vì sao mỗi tê bào trong cơ thể đều chứa đủ bộ gen như ưong hỢp tử, nhưng 

những tế bào ưong các loại mô và cơ quan lại khác nhau về hình thái và cấu tạo? 

Trả lời 

Mỗi tê bào trong cơ thể đều chứa đủ bộ gcn như ưong hỢp tử, nhưng những tế 
bào trong các loại mô và cơ quan lại khác nhau về hình thái và cấu tao vì: 

- Do sự điều hoà hoạt động của gen; là hiện tượng tế bào chỉ tổng hỢp loại 
prôtêin cần thiết vào lúc cần thiết. 

- ở sinh vật có nhân nguyên ihuỷ (nhân sơ): Sự kiểm soát hoạt động của gen 
đưỢc thực hiện ở khâu sao mã (giải thích). 

- ơ sinh vật có nhân thật (nhân chuẩn): Sự điều hoà hoạt động của gcn phức 

tạp hơn nhiều so với sinh vật nhân sơ, được thực hiện ngay ưong bộ gen và ở các 
khâu sao mã, dịch mã và sau dịch mã (giải thích). 

Câu 3 ^ 

Bằng cơ chô nào sỢi ADN rât dài lại có thê xếp gọn trong nhiễm sắc thể 
(NST)? Mối liên quan giữa cơ chê đó với hoạt tính của NST? 

Trả lời 

a) Cơ chế: - ADN kết hợp với histon tạo thành sợì cơbản. 

- Sợi cơ bản xoắn nhiều bậc. 

b) Mổì liên quan: 

- NST tháo xoắn -> sỢi mảnh ở kì ưung gian thuận tiện cho hoạt động tự 
nhân đôi NST, tổng hỢp các phân tử ARN. 

- NST đóng xoắn thuận lợi cho sự phân li, tổ hỢp của NST trong phân bào. 

Câu 4 

Hoạt lính di truyền của vật chất di ưuyền ở sinh vật được thể hiện vào thời 

điểm nào ưong chu kì tề bào? Vì sao? Nêu các hoạt động chủ yếu xảy ra. 

Trả lời 

Hoạt lính di truyền đưỢc thể hiện vào kì ưung gian của chu kì tế bào. 
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- ở kì trung gian NST tháo xoắn, ở dạng sỢi mảnh nên ADN mới ở trạng thái 

hoạt động thể hiện hoạt tính di truyền. 

- Các hoạt tính chủ yếu là: 

+ Tự sao (nhân đôi ADN). 

+ Tổng hỢp các loại ARN. 

+ Tổng hợp prôtêin. 

+ Sự tự nhân đôi của ADN làm cơ sở cho sự tự nhân đôi của NST đảm bảo 

duy ưì ổn định số lượng vật chất di ưuyền cho các tế bào con (ưong nguyên 

phân) và giảm đi một nửa (trong giảm phân). 

Câu 5 

Gcn là gì? Operon là gl? Nêu một ví dụ và giải thích cơ chế điều hoà hoạt 
động của gen. 

• - Trả lời 

a) Gen là 1 đoạn của phân tử ADN mang thông tin quy định câu trúc của một 

loại prôtêin hoặc một loại lARN hay rARN. 

b) Operon là đơn vị phiên mã, gồm một cụm gen cấu trúc có liên quan về 
chức năng được kiểm soát bởi gen vận hành> 

c) Ví dụ và cơ chế điều hoà hoạt-động: Operon lactôzơ ở vi khuẩn E. Colì. 

- Thành phần của operon: vùng khởi động p (promotor) + gen vận hành o 
(operator) + nhóm 3 gen cấu trúc Gi, G2; G3 và gen điều hoà R (regulalor) ở phía 

trước operon. 

- Cơ chế hoạt động: 

+ Lúc không có lactôzơ: gen giải mã R -> prôlêin ức chế gắn vào gen vận 

hành o ^ ức chế các gen cấu trúc phiên mã. 

+ Khi có laclôzơ: lactôzơ gắn vào prôtêin ức chế làm prôtêin ức chế không 

gắn được vào gen vận hành -> gen o mở, ARN-pôlimeraza xúc tác quá ưình 

phiên mã của các gen cấu trúc. 

Câu 6 

a) Sao mã ngược là gì? Cơ chế và ứng dụng của quá trình này? 

b) Viết sơ đồ và giải thích về mối liên hệ giữa ADN, ARN, prôtêin ở những 

loài có vật chất di truyền là ARN. 

Trả lời 

a) Sao mã ngược: 

- Hiện tượng: 

+ Đa số sinh vật, vật chất di truyền là ADN, ADN làm khuôn tổng hợp ARN; 

Sao mã thuận. 

+ ở một số loài virut, vật chấ'! di ưuyền là ARN, ARN làm khuôn tổng hỢp 

ADN: Sao mã ngược. 
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- Cđ chế: 

+ Sợi mẫu ARN -> Sợi ADN. 

+ Sợi ADN này -> Sợi ADN bổ sung lạo thành một phân tử ADN xoắn kép. 

+ Enzim sao mã ngưỢc; Rcvcrlaza. 

+ ADN đưỢc lổng hỢp có thể gắn vào ADN chủ và đưỢc nhân lôn cùng ADN chủ. 

ứng dụng: 

+ Dùng một phân tử mARN làm mẫu để tổng hỢp gcn tương ứng. 

+ Ví dụ: Dùng mARN tổng hỢp hêmôglôbin của thỏ để lổng hỢp gen mã hoá 

cấu trúc của hêmôglôbin. 

b) Mối liên hộ ADN, ARN, prôtôin: 

- Sơ đồ; 
SaomànWc ^ ^ niARN 

prôlcin 

- Giải thích: 

+ Trình lự ribỗnuclcôlil trên mARN quy định ưình tự các nuclêôtit trên ADN. 

+ Trình lự các nuclêôlit ưên ADN quy định ưình lự các ribônuclêôtit ưên 

mARN. 

+ Trình lự ribônuclêôtil trôn mARN quy định trình lự các axit amin trên phân 

lử prôlcin. 

Câu 7 

Em hãy giải thích lại sao ở động VẬI eó vú gcn tạo thành trong thực nghiệm 

do quá trình phiên mã ngưỢc có số nuclêôtil ít hơn gcn trong nhân? Nêu thí 

nghiệm chứng minh hiện tượng này. 

Trả lời 

- ở động vật có vú gen tạo thành do quá ưình phiên mã ngược có số nuclêôtit 

ít hơn gcn ưong nhân vì: ' . 

+ Gcn được tạo thành do phiên mã ngược là gen được tổng hỢp lừ khuôn mẫu 

của mARN trong châl tế bào. 

+ mARN ưong châ't tế bào gồm các exon để tổng hỢp axit amin của chuỗi 

pôlipcptil, không có các intron. 

+ Gen trong nhân có các cxon và các intron nên gcn trong nhân dài hơn gen 

được tổng hỢp từ quá ưình phiên mã ngưỢc. Vậy gen tổng hỢp lừ quá trình phiên 

mã ngược có số nuclcôtit ít hơn gen ưong nhân. 

- Thí nghiệm của Picrre Charabon và cộng sự ở Đại học Sưasbourg - Pháp 

chứng minh hiện iượng này: 

+ Người la tách mARN của gen tổng hỢp ovalbumin ở tế bào gà, sau đó cho 

phiên mã ngược để tạo ra cADN của nó. 
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+ So sánh ADN của gen ưong nhân với cADN, giải trình tự cả 2 loại phân tử, 

người ta thấy có các đoạn pôlinuclêôlil có trong ADN của gen trong nhân nhưng 

lại không có trong cADN. Cho nên cADN có số nuclêôtil ít hơn ADN của gen 

trong nhân. 

Câu 8 

So sánh quá ưình sao mã ở Prokaryota và Eukaryota. 

a) Giống nhau; Đều tạo nên phân tử ARN dựa ưôn khuôn mẫu ADN. 

b) Khác nhau; 

Prokaryota Eukaryota 

- Do một loại enzim 

ARN pôlimeraza. 

- Do 3 loại enzim ARN pôlimeraza: 

+ ARN - pôlimeraza I: Xúc tác tổng hỢp rARN 

(loại 28S, 18S, 5,8S) để tạo ribôxôm. 

+ ARN - pôlimeraza II: Xúc lác lổng hỢp mARN 

để tổng hỢp prôtêin. 

+ ARN - pôlimeraza III: Xúc tác tổng hỢp lARN 

vàrARNSS. 

- Mỗi mARN mă hoá 

cho nhiều pôlipcplit —> 

mARN là policistron 

- Mỗi mARN mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit —> 

mARNlà monocistron. 

- Chỉ có một điểm khởi 

đầu trên ADN. 

- Do kích thước phân lử ADN Iđn, có thể đồng 

thời xảy ra nhiều điểm trôn phân lử ADN. 

- Từ ADN lạo ra ngay 

mARN gồm các cxon. . 

- Từ ADN tạo ra ARN tiền thân gồm các exon và 

intron, qua quá trình loại bỏ các intron và nối các 

exon vđi nhau để tạo mARN thành thục. 

Câu 9 

Tại sao trâu bò đều ăn cỏ nhưng prôtêin của trâu khác vơi bò? 

Trả lời 

Trâu bò đều ăn cỏ nhưng prôtcin của trâu khác với bò vì: 

Cỏ có thành phần câu tạo chủ yếu là xcnlulôzơ. Khi vào cơ thể ưâu bò, cỏ 
đưỢc enzim xenlulaza do vi sinh vật trong dạ dày tiết ra phân giải thành đường 

hexôzơ. Đường hcxôzơ đưỢc chuyển hoá thành axit amin. Các axit amin dùng 

làm nguyên liệu để tổng hỢp prôtêin trong tế bào cơ thể theo sự điều khiển của 

gen. Do bộ gen của mỗi loài có tính đặc trưng. Thành phần, số lượng, trình tự 
nuclêôtit trên gcn cấu ưúc quy định thành phần, số lượng và ưật tự sắp xếp các 

axil amin trong chuỗi pôlipcptit nôn prôtcin của ưâu khác với prôlêin của bò. 
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Câu 10 

ở mộl loài lảo lục, người ta sử dụng 2 loại enzim cắt khác nhau để cắt đôi 1 

phân tử ADN, có 2 trường hỢp phân lử ADN này bị tách đôi (2 nửa có kích 

thước và khối lượng như nhau) theo một đường thẳng và đã xác định đưỢc số 
nuclêôlit của một nửa phân lử ADN ưong mỗi ưường hỢp: 

- Trường hợp ỉ: A = T = G = 1000; X = 1500. 

- Trường hợp 2: A = T = 750; G = X = 1500. 

a) Xác định vị ưí cắt của enzim trong từng ưường hỢp. 

Xác định số nuclêôtit mỗi loại của phân tử ADN. 

c) Tiình bày tóm lắt quá trình tổng hỢp bản mã sao hoàn chỉnh ở loài sinh vật này. 

Cho rằng ở đây không có hiện tưỢng đột biến hay ưao đổi chéo. 

Trả iời 

a) Xác định vị ưí cắt của enzim: 

- Trưỉtng hợp 7.- G # X -> không thể hiện nguyên lắc bổ sung giữa 2 mạch 

dơn của ADN, có nghĩa là; mỗi nửa của phân lử ADN sau khi bị cắt bởi enzim là 

1 mạch đơn của phân tử ADN ban đầu. Vậy enzim đã cắt đứt các liên kết hiđrô 

giữa 2 mạch đơn của phân tử ADN. 

- Trường hợp 2.- A = T; G = X thể hiện nguyên tắc bổ sung giữa 2 mạch đơn 

của một phân tử ADN hay một đoạn của phân lử ADN bất kì, có nghĩa là mỗi 

nửa của phân lử ADN sau khi bị cắt bởi enzim là một nửa phân tử ADN gồm 2 

mạch song song và bằng nhau. Vậy cniịm.đã cắt ngang 2 mạch đơn của phân tử 
ADN ỡ điổm giữa của phân lử. 

b) Xác định số nuclcôtit mỗi loại của phân tử ADN: 

A = T = A| + A2 = A|+Ti = A 

và T trên 1 mạch = 1000 + 1000 = 2000. 

G = X = G,+G2=+X,= G ' - 

và X ưên 1 mạch = 1000 + 1500 = 2500. 

c) Tảo lục là sinh vật thuộc nhóm có nhân thật (nhân chuẩn) nên thông tin đi 

truyền mã hoá cho các axit amin trong quá ưình tổng hỢp prôtêin không nằm 

liên tục trên gen mà phân bố thành nhiều đoạn rời rạc gọi là exon, các đoạn còn 

lại không chứa thông tin di truyền mã hoá cho axil amin được gọi là inưon. 

Quá trình tổng hỢp bản mã sao hoàn chỉnh gồm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn sao mã tạo mARN chưa hoàn chỉnh: Trình tự các nuclềôtit ưên mạch 

mã gốc của gen quy định trình tự các ribônuclêôtit ưên mARN chưa hoàn chỉnh. 

- Giai đoạn lạo lập mARN hoàn chỉnh: Từ mARN chưa hoàn chỉnh loại bỏ 
các đoạn inlron và nỗi các đoạn cxon lại với nhau để tao mARN hoàn chỉnh. 
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Câu 11 
Khi nuôi E.coli ưong môi trường có đường glucôzơ, không có đường lactôzơ 

thì enzim p - galactozidaza ưong vi khuẩn rất thấp. Nhưng khi thiếu đường 

glucôzơ mà có laclôzơ thì enzim này lăng râ't nhanh sau vài phút. Qua sự hiểu 
biết v.ề mô hình operon trong cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân 

nguyên thuỷ (nhân sơ): 

a) Hãy giải thích hiện iượng nêu ưên về mặt cơ chế di ưuyền. 

b) Trong quá trình hoạt động ưôn, đường lactôzơ đưỢc gọi là chât gì? 

Trả lời 

a) Giải thích: 

- Khi trong môi trường không có lactô, gen điều hoà (R) lổng hợp 1 prôtêin 

ức chê' ở trạng thái hoạt hoá gắn vào gen vận hành (O) ngăn ưở sự hoạt động của 

các enzim sao mã làm các gen cấu trúc ở ưạng thái không hoạt động -> không 

có enzim p - galactozidaza. 

- Khi có lactôzơ nó sẽ kết hỢp với prôtêin ức chế làm cho chất này bị thay 

đổi cấu ưúc (biến dạng) ưở thành bất hoạt không liên kết với gen vận hành (O). 

Các gen cấu trúc được hoạt hoá enzim sao mã hoạt động -> xuất hiện enzim 

P-galaclozidaza. V 

b) Lactôzơ được gọi là chất cảm ứng. 

Câu 12 

Làm thế nào để phân biệt được tính trạng ưội, tính ưạng lặn ưong cặp tính 

ưạng tương phản? Cho biết tính ưạng do 1 gen quy định. 

Trả lời 
- Thực hiện phép lai 1 cặp lính trạng tương phản mà bố mẹ (P) đem lai là 

thuần chủng rồi xác định ưên cơ sở: 

+ Dựa vào F| (tính trạng biểu hiện ở F| là tính trạng trội, tính trạng không 

biểu hiện ở F| là tính ưạng lặn). 

+ Dựa vào F2 (kiểu hình có tỉ lệ Iđn là ưội, tỉ lệ nhỏ là lặn). 

+ Xem xét sự biểu hiện của các lính ưạng qua ít nhất 3 đời: 

• Tính ưạng biểu hiện liên lục là trội. 

• Tính trạng biểu hiện không liên tục (gián đoạn) là lặn. 

- Hoặc dựa vào phép lai bố mẹ cùng tính ưạng, đời con xuất hiện lính ưạng 

mới. Suy ra: 

+ Tính trạng của bô" mẹ là trội. 

+ Tính ưạng mới xuâ"l hiện ở con là lặn. 

Câu 13 

Cho biết mỗi gcn quy định một lính ưạng. 

Với 3 quy luật di truyền khác nhau, hãy cho ví dụ và viết sơ đồ lai phù hỢp 

khi cho cá thể F| lai với cá thể khác thì F2 phân tính về kiểu hình theo tỉ lệ 3 : 1. 
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Trả lời 

- Định luật phân tính; 

+ Ví dụ: Cho đậu Hà Lan hạt vàng F| lai với cây khác có cùng kiểu gen -> F2 

có tỉ lệ (3 hạt vàng : 1 hạt xanh). 

Sđ đồ lai: Hạt vàng (Aa) X Hạt vàng (Aa) 

- Quy luật liên kết gcn: 

+ Ví dụ: Cho đậu hoa xanh - đài ngả lai với cây khác có cùng kiểu gen -> F2 

có tỉ lệ (3 hoa xanh - đài ngả ; 1 hoa đỏ - đài cuốn). 

Sơ đồ lai: 

Hoa xanh - đài ngả X Hoa xanh - đài ngả 
'AB' 

- Quy luật hoán vị gen; 

+ Ví dụ: Cho ruồi giâm mình xám - cánh dài F| lai với con khác có cùng kiểu 

gcn -> F2 có tỉ lệ: (3 xám - dài: 1 xám - ngắn). 

+ Sơ đồ lai; F| X Fi 

c? mình xám, cánh dài 
vBvy 

(Hoán vị gcn với lần số 18%). 

X Ặ mình xám, cánh dài ,bv, 

Câu 14 

AB 
Loài thứ nhất có kiểu gcn AaBb, loài thứtiai có kiểu gcn —— . 

ab 

a) Đặc điểm chung và đặc điểm riêng của mỗi loại kiểu gcn đó như thê nào? 

Cách nhận biết 2 kiểu gen nói trên? 

b) Số loại giao lử và thành phần gen của giao lử hình thành trong thực tê khi 

1 tế bào sinh dục của 2 loài trên thực hiện quá trình giảrp phân bình thường? 

Trả lời 

a) Đặc điểm chung và đặc điểm riêng của mỗi loại kiểu gen, cách nhận biêt 2 

kiểu gen trên: 

- Đặc điểm chung: 

Hai loại kiểu gcn ưên đều có: 

+ Dị hỢp về 2 cặp gen. Thể hiện ưu thô lai. 

+ ĐưỢc sử dụng ưong lai kinh tế. 

+ Có thể gcn trội hoàn toàn hay ưội không hoàn toàn. 

+ Có thể 1 gcn quy định 1 tính ưạng hay nhiều lính trạng hoặc 2 gen quy định 

1 lính ưạng. 
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- Đặc điểm riêng: 

Kiểu gen AaBb T^. ữ AB 
Kiẽu gen — 

ab 

+ Mỗi gen ưên một NST phân li độc 

lập, tổ hỢp tự do. 

+ Tạo ra nhiều biến dị tổ hỢp. 

+ Tạo ra những kiểu hình tuân theo 

những tỉ lệ cơ bản của định luật phân li 

độc lập (hoặc tương tác gen nếu 2 gen 

không alen tương tác nhau quy định 1 

lính ưạng). 

+ Hai gen ưên một NST liên kết 

hoàn toàn hay không hoàn loàn. 

+ Nếu các gen liên kết hoàn toàn sẽ 
hạn chế biến dị tổ hỢp. 

+ Tạo ra những kiểu hình tuân theo tĩ 

lệ cơ bản của quy luật liên kết gen hay 

những tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị 

-1£ỈL_^__ 

- Cách nhận biết được 2 kiểu gen: Cho mỗi kiểu gen đó tự thụ phân hay giao 

phối vđi nhau. 

+ Nếu tạo thế hộ con có tỉ lệ phân li về kiểu hình nghiệm đúng định luật phân 

li độc lập hay những tỉ lệ của quy luật tương tác gen thì cơ thể tự thụ phấn có 

kiểu gen AaBb. 

+ Nếu tạo thế hệ con có tỉ lệ phân li về kiểu hình tuân theo quy luật liên kết, 

hoán vị thì cơ thể tự thụ phấn có kiểu gen . 

b) Số loại giao tử, thành phần gen của giao tử khi 1 tế bào sinh dục giảm 

phân bình thường; 

- Kiểu gen AaBb: 

+ Tế bào sinh dục đực giảm phân bình thường, ưên thực tế chỉ tạo 2 loại tinh 

ưùng vì tế bào chỉ có 1 lần sắp xếp (tổ hỢp) về mặt phẳng xích đạo của thoi vô 

sắc (kì giữa 1), có thể xảy ra 2 ưường hỢp: AB và ab; Ab và aB 

+ Tế bào sinh dục cái giảm phân bình thường ưên thực tế chỉ lạo 1 loại trứng 

(1 tế bào sinh dục cái giảm phân chỉ tạo 1 ưứng và 3 thể định hướng). Thành 

phần gen của giao tử có thể là: 

AB hay ab; Ab hay aB 

J_AB 
- Kiểu gen —— : 

ab 

+ Tế bào sinh dục đực: 

• Liên kết hoàn toàn: Từ 1 tế bào sinh dục đực giảm phân ưên thực tế chỉ tạo 

2 loại tinh ưùng. Thành phần gen của các tinh trùng là ẠB và ab. 

• Liên kết không hoàn toàn; Từ 1 tế bào sinh dục đực giảm phân, trên thực tế 
lạo ra 4 loại tinh ưùng với thành phần gen ẠB, ab (chiếm tỉ lệ cao); Ạb, aB 

(chiếm tỉ lệ thâ'p). 
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+ Tế bào sinh dục cái: Từ 1 tế bào sinh dục cái giảm phân, ưên thực tế dù có 

hoán vị hay liên kết hoàn toàn chỉ tạo ra 1 loại trứng. Thành phần gen của Irứhg 
có thế là; ẠB hoặc ab hoặc Ab hoặc 

Câu 15 

Trình bày những điểm giông và khác nhau cơ bản giữa định luật di truyền 
liên kết gen hoàn loàn và hoán vị gen. 

Trả lời 
- Điểm giống nhau: 

+ Đcu là sự di truyền của các gen không alen cùng tồn tại ưong nhóm gen 

liên kết, khi phân li chúng phụ thuộc nhau. 

+ Mỗi gen xác định một tính trạng, biểu hiện tính trội lặn. 

+ p thuần chủng, Fị đồng tính, Pa phân tính theo nhOtìg tỉ lệ nhất định. 

+ Sự di truyền liên kết, hoán vị gen phụ thuộc vào giới đnh của loài, môi ưường. 
Điểm khác nhau: 

Liên kết gen Hoán vị gen 

- Các gen cùng nằm trong một 

nhóm liên kết —> phân kì cùng nhau. 
- Có khả năng hoán đổi vị trí gen 

ở kì trước phân bào I. 

- Sự phân li, tổ hỢp tự do,... giông 

sự phân li, tổ hỢp 1 cặp gen. 
- Tạo nhiều giao tử khác -> hình 

thành nhóm gen liên kết mới -> giống 

di truyền độc lập (khác về đ lệ). 

- Có tính phổ biến. - ít phổ biến -> tần số hoán vị nhỏ 
. hơn 50%. 

- Fi X F| -> F2; tối đa 3 kiểu gen 

(1:2:1); 3 kiểu hình (1:2:1) 

liên kết đối, 2 kiểu hình (3: 1) liên 

kết đồng. 

- F| X Fi -> F2: tối đa có 7 kiểu 

gen, 4 kiểu hình. 

4 kiểu hình phụ thuộc tần số hoán 
vị gen 

- F| lai phân tích —> Fb: 2 kiểu 

gen, 2 kiểu hình. Ti lộ 1: 1. 
- F| lai RÍiân tích Fb: 4 kiểu 

hình, 4 kiểu gen. Tỉ lệ phụ thuộc tần 

sô" hoán vị gen. 

- Hạn chế xuất hiện biến dị lổ hỢp. - Tạo nhiều biến dị tổ hỢp. 

Câu 16 

a) Bằng phương pháp nào ta phát hiện ra hiện tượng liên kết hoàn toàn và 
liên kết không hoàn toàn? Nêu ví dụ. 

b) ở lúa thân cao là ưội so với thân Ihâp, hạt gạo trong là ưội so vđi hạt gạo 

đục. Lai hai thứ lúa thuần chủng khác nhau, ta được Fi; tạp giao F| ta được F2 có 

3 000 cây với 4 loại kiểu hình. Trong đó có 1 530 cây thân cao - hạt gạo ưong. 

Biết rằng mỗi gen quy định 1 tính trạng và nằm trên NST thường. 
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Cho biết kiểu gcn p, F| và sô lượng từng loại cây ở F2. 

Trả lời 

a) - Phương pháp phát hiện: 

+ Lai phân tích thuận nghịch + Tạp giao và biện luận kc't quả 

- Nêu ví dụ (Học sinh tự tìm ví dụ). 

,. Ab aB 

Ab aB 

Ab 
-F, 

aB 

- F2 có: 0,51 thân cao - hạt gạo ưong: 1 530. 

0,24 thân cao - hạt gạo đục: 720. 

0,24 thân thấp - hạt gạo ưong: 720. 

0,01 íhâĩi thấp hạt gạo đục: 30. 

Câu 17 

Một ARN tổng hợp nhân tạo chứa 80% ađênin và 20% uraxin. ARN này đưỢc sử 
dụng làm thông tin ưong một hộ tổng hỢp prôtêin vô bào. Các prôtêin được tổng hỢp 

chứa izôlơxin nhiều gâp 5 lần tirôxin, gấp 20 lần phênilalanin và chứa lơzin nhiều 

gấp 20 lần lirôxin. Nhũiig bộ ba nào là-đặc tnlhg cho lừtìg loại axit amin đó? 

Trả lời 
Tỉ lệ của từng loại bộ ba có thể có ưong ARN thông tin nói ưên; 

- Bộ ba AAA = 8/10 X 8/10 X 8/10 = 512/1000 

- Bộ ba gồm 2A và lU = 8/10 X 8/10 X 2/10 = 128/1000 

- Bộ ba gồm 1A và 2U = 8/10 X 2/10 X 2/10 = 32/1000 

- Bộ ba gồm 3ƯUU = 2/10 X 2/10 X 2/10 = 8/1000 

Từ đó la có tỉ lệ giữa các loại bộ ba như sau: 

AAA : (2A + IU): (lA + 2U): uuu = 64 : 16 : 4 : 1 

Từ đó ta có thể cho rằng: 

- Lizin được mã hoá bởi bộ ba AAA (64). 

- Izôlơxin đưỢc mã hoá bởi 1 bộ ba 2A + IU và 1 bộ ba lA + 2U (20). 

- Tirozin được mã hoá bởi 1 bộ ba lA + 2U (4). 

- Phêninalanin đưỢc mã hoá bởi bộ ba ưuu (1). 

Câu 18 

Có 2 phân tử mARN cùng tham gia giải mã. Phân tử mARN thứ nhất cần 1 125 

lượt phân tử lARN và phân tử mARN thứ hai cần 1 875 lượt tARN để mang các 

axit amin tương ứng tạo ra các phân tử prôtêin hoàn chỉnh. Gen sinh ra các phân tử 
mARN đó đều có 231 ađênin. Biết sô axit amin của phân tửprôtêin hoàn chỉnh là 
220<x<380. 
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a) Nếu 2 phân lử mARN đó đều đưỢc sao ra từ 1 gen thì số lượng từtig loại 

nuclêôtit của gen bằng bao nhiêu? 

b) Nếu 2 phân lử mARN đó đưỢc sao ra từ 2 gen khác nhau thì sô" lượng từng 

loại nuclêôtit của mỗi gen bằng bao nhiêu? 

Trả lời 

a) - Gọi X là số axit amin (aa) ưong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN 

thứ nhâ't tổng hỢp. 
1 lOK 

Ta có: 220 < < 380 
X 

Suy ra: Xi = 375 và X2 = 225 

- Gọi y là số aa ưong 1 phân tử prôlcinhoàn chỉnh do mARN thứ hai tổng hỢp. 

Ta có: 220 < < 380 
y 

Suy ra; y = 375 

Vì 2 phân tử mARN đưỢc sao ra lừ 1 gen -> số aa ưong 2 phân tử này phải 

bằng nhau. 

aa = 375 Nuclêôtit = 2262. 

-► A = T = 231G = X = 900. 

b) - Trư('fnị> hựp I: 2 mARN đưỢc sao ra từ 2 gen có số nuclêôtit bằng nhau 

nhưng có câu ưúc gen khác nhau. 

-► Nuclcôtit = 2262 -> A = T = 231 G = X = 900. 

- TrưíìnịỊ hợp 2: mARN đượq^sao ra lừ 2 gcn có sô" nuclcôtit khác nhau. 

+ Gen thứ nhâ"t có nuclêôtit = (225 + 2) X 6 = 1362. 

-> A = T = 231 -)• G = X = 450 

+ Gen thứ hai có nuclêôtit = (375 + 2) X 6 = 2262. 

->A = T = 231->G =x = 900. ' • 

Câu 19 

a) Thế nào là cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng? Nó đưỢc cấu lạo như thế 
nào? Cơ chế hình thành cặp NST tương đồng bình thường? 

b) Một phân tử ADN có tỉ lệ phần ưăm của một loại nuclôôtit gâ"p 4 lần tỉ lệ 
phần ưăm của một loại nuclêôtil khác. Biôt rằng ưong một mạch của gen có 

A = 5% sô" nuclêôtit của mạch và lổng tỉ lệ phần trăm của nuclêôtit loại A của 

ADN với đ lộ % của A mạch gốc chia hết cho 7. 

- Tính tỉ lệ từng loại nuclêôtit của ADN. 

- Giả sử mạch gốc có G = 25% nuclêôtit của mạch và bằng 375. Tính sô" lượng 

từhg loại nuclêôtil của mỗi mạch ADN và của mARN được sao từ gen ưên. 
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Trả lời 

a) - Cặp NST tương đồng gồm 2 NST đơn thuộc 2 nguồn gốc, có hình dáng, 

kích thước giông nhau. 

- Cấu ưúc: 

+ Gồm 2 NST đơn khác nguồn. 

+ Đơn vỊ cơ bản lạo nên NST là nuclêôxôm, mỗi nuclêôxôm gồm 8 phân tử 
prôtêin histon có sỢi ADN gồm 140 cặp nuclêồtit quấn quanh. 

- Cơ chế hình thành cặp NST tương đồng: 

+ Cơ chê' nguyên phân: (qua 5 kì). 

+ Cơ chế thụ tinh: sự tổ hỢp bộ NST đơn bội của giao lử đực và iao tử cái ưong 

quá ưình thụ tinh -> bộ NST lưỡng bội NST tồn ại thành từng cặp tương đồng. 

b) A = T= 10% 

G = x = 40% ' ■ 

ADN ^mARN 

A| = Tgốc = 75 —> Am = 75. 

T, =AgrK=225^Um = 225. 

G, = = 825 ^ Gm = 825. 

X, = = 375 ^ Xm = 375: 

Câu 20 

Có 2 gen trong một tế bào: 
0 

Gcn thứ nhâ'l; A - G = 500, phân lử mARN sinh ra từ gen đó dài 100 A . 

Gen thứ hai: có khôi lượng phân tử bằng ^ khôi lượng phân tử của gen thứ 
2 

nhâu phân tử mARN sinh ra từ gen thứ hai có (A : u : G ; X) lần lượt theo tỉ lệ 
(4:3:2: 1). 

a) Tính số lượng từng loại nuclcôlit ưong các gen được câu thành từ nguyên 

liộu hoàn loàn mới? Cho bic't khi 2 gcn cùng tự nhân đôi một số n, môi trường tế 
bào đã cung câ'p 13 5(X) nuclêôtit tự do các loại. 

b) Trên một phân tử mARN được tổng hỢp lừ gen thứ nhâ'l có một số ribôxôm 
0 

đều trượt một lần vđi vận tốc 102 A /s. 

Ribôxôm thứ nhâì ưượi qua hết mARN là 50s. 

Ribôxôm cuôì cùng trượt qua mARN là 52, Is. 

(Tính lừ lúc bắt đầu có sự giải mã trên mARN) 
0 

Xác định khoảng cách theo A giữa ribôxôm đầu và ribôxôm cuối I số 
ribôxỗm ưượt trên mARN? 
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Trả lời 

a) Sô lượng từng loại nuclêôtit trong các gen: 

- Số nuclêôtit trên một mạch đơn của gen thứ nhâ't: 

3,4A 

ÍA-G = 500 

1A + G = 1500 

-> A = T = 1 000 

G = x=1 500-1000 = 500 

- Gcn thứ hai có khối lượng bằng i gen thứ nhât. 
2 

Số lượng nuclôôtit của gen thứ hai = 1 500. 

- Sô nuclêôtit trên một mạch của gen thứ hai = sô ribônuclêôtit ưên phân tử 
mARN do gen này lổng hỢp: 

1 500: 2 = 750 

- Sô ribônuclôôtil từng loại trên mARN do gcn thứ hai tổng hỢp: 

rA = 
750 

x4 = 300 
1 + 2 + 3 + 4 

rư = 75 x3 = 225 

rG = 75x2=150 

rX = 75 

- Số nuclêôtil lừng loại của gen thứ hai: 

A = T = 300 + 225 = 525 

G = x= 150 + 75 = 225 . 

- Hai gen cùng nằm trong một tế bào nên số lần nhân đôi của 2 gen bằng 
nhau; 

+ Gọi X là sô" lần nhân đôi mỗi gen, la có: 

3 000 (2*-1) + 1500(2*- 1)= 13500. 

^ 2* = 4 = 2^ 

->x = 2 

+ Sô" nuclôôlit lừng loại ưong các gen đưỢc câu thành hoàn toàn từ nguyên 
liệu mới: 

• Do gen thứ nhâ"l thực hiện nhân đôi; 

A = T = 1000 (2^ - 2) = 2 000 

G = X = 500 (2^ - 2) = 1 000. 
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• Do gen thứ hai thực hiện nhân đôi: 

A = T = 525 (2^ - 2) = 1 050 

G = X = 225 (2^ - 2) = 450 

b) Số ribôxôm trượt trên 1 mARN: 

- Khoảng cách lính theo A giữa ribôxôm đầu và cuôl: 
0 0 

(52,1 -50)sx 102 A/s = 214,2A 

- Số ribôxôm trượt trên mARN: 

+ Khoảng cách lí thuyết giữa 2 ribôxôm kế cận 
0 0 

+ Mỗi bộ 3 có chiều dài: 3 X 3,4 A = 10,2 A . 

0 

trong giới hạn: 50 -> 1(X) A. 

+ Khoảng cách giữa 2 ribôxôm kề nhau phải là bội số k của 10,2 A. 

50<k x 10,2 < 100 

4 < k < 9 

+ Gọi r là số ribôxôm ưên mARN: 
0 0 

214.2A =(r- l)xkx 10,2A,^ 

-^r=-^ + l-»k = 7 ---- - 
k 

-> Số ribôxôm trượt trên 1 mARN: 4 

Câu 21 

Một gcn của vi khuẩn E.coli dài 0,4896 pm, có tỉ lệ (A : T : G ; X) ưên mạch 

1 lần lượt là (3 : 4 ; 2 : 1). Gen này sao mã một sô lần và môi trường nội bào đã 

cung cấp 1 152 ribônuclcôlit loại A. Trên một bản mã sao có 9 ribôxôm trượt 
0 

qua giải mã một lần với khoảng cách đều trên mARN là 61,2 A và vị ưí như 
0 

nhau là 102 A/S. 

a) Tính sô" lượng lừng loại nuclêôtit của gen. 

b) Tính sô" lượng từng loại ribônuclêôtit môi trường nội bào đã cung câ"p cho 
quá trình sao mã. 

c) Khi ribôxôm thứ nhâ"t vừa trượt khỏi mARN thì môi trường nội bào còn 

phải cung cấp bao nhiêu axit amin (aa) và mâ"l bao nhiêu giây (s) nữa để quá 
trình giải mã đưỢc hoàn tâ'l? 

Trả lời 

a) Sô" lượng lừng loại nuclêôtit của gcn: 

- Sô" nuclêôtil trên một mạch đơn: 0.4896pm X 10 _ J 

3,4A 
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- Gen có: X, = G2 = 144 X 1 = 144 

A, = T2= 144x3 = 432 

Ti = A2 = 144 X 4 = 576 

G, = X2 = 144 X 2 = 288 

- Sô" lượng từng loại nuclêôtit của gen: 

A = T = 432 + 576 = 1 008 

G = x= 144 + 288 = 432 

b) Số Iượng từng loại ribônuclêôtit môi trường cung cấp: 

- Theo nguyên tắc bổ sung: rA = Tgii; 

- Gọi k là số lần sao mã (k nguyên, dương) 

1152 
+ Xét mạch 1: k = = 2 (nhận) 

576 

1152 
+ Xét mạch 2: k = ^ ^ = 2,66 (loại) 

432 

-+ Mạch 2 là mạch gốc và gen đã sao mã 2 lần. 

- Số ribônuclêôtit tự do môi ưường cung cấp: 

ErA= 1 152 

IrU = 432 X 2 = 864 

IrG = 144 X 2 = 288 

IrX = 288 X 2 = 576 

c) Số lượng aa và thời gian cần thiết đổ hoàn tâ"t quá trình giải mã: 

- Số lượng aa: 

1440 
+ Mỗi ribôxôm cần cung câ"p: - 1 = 479 (aa) 

+ Hai ribôxôm kẽ" tiẽp trên mARN ưượt cách nhau: 
0 

361,2A _ 
-^-= 6 (bộ ba) 

3x3,4A/ bộ ba 

+ Khi ribôxôm thứ nhất vừa rời khỏi mARN thì môi trường phải cung cấp thêm: 

• Cho ribôxôm thứ hai là 6 - 1=5 (aa) 

• Cho quá ưình giải mã của 8 ribôxôm còn lại là 

8/212 X 5+ (8- 1)61 = 208 (aa). 

- Thời gian: 

Hai ribôxôm kế tiếp giải mã cách nhau: 
61,2 Ẳ 

= 0,6 (s) 

102 A/s 

120 



Thời gian để hoàn tất quá ttình giải mã khi ribôxôm thứ nhất trượt khỏi mARN 

0,6s(9- 1) = 4,8 (s) 

Câu 22 
Một gen có số Hôn kết hiđrô = 3 450, hiệu sô % giữa G và một loại nuclêôtit 

không bổ sung là 20%. Trên mạch đơn thứ nhât của gen có (A + G) = 40% sồ 
nuclêôtit của mạch và (X - T) = 20% số nuclêôtit của mạch. Khi tổng hợp 

mARN môi ưường cung cấp 1 350 rX. 

a) Sô lượng mỗi loại ribônuclêôtit của mARN? 

b) Trong quá trình lổng hỢp prôtêin có một số ribôxồm tham gia giải mã. Khi 

ribôxôm thứ nhât giải mã đưỢc 200 axit amin (aa), lúc đó đã có 1 095 tARN vận 

chuyển aa tđi giải mã ở các ribôxôm. Biết các ribôxôm trượt cách đều nhau một 
0 

khoảng là 71,4 A . Tính số ribôxôm ưượt trên mARN. 

c) Khi ribôxôm thứ nhất ra khỏi mARN, môi ưường phải cung câ'p thêm bao 

nhiêu aa để những ribôxôm còn lại ra khỏi mARN. 

Trả lời 

a) Số ribônuclêôlit mỗi loại của mARN: 

G - A = 20% '' 

G + A = 50% -> G = x = 35% 

A = T= 15% 

Thế tỉ lệ vào phương trình: 2A + 3G = 3 450. 

115/lOON = 3 450 ^ N = 3 000. 

A = T = 450; G = X = 1 050. 

Sô" nuclêôtit mỗi loại ưên mạch thứ nhâ"t của gcn: 

A, + G|= 40%. = 600 

X, + T, = 60% = 1 500 - 600 = 900 

X, - T, = 20% = 300. 

-► 2X, = 1200 ^X, = 600; T, =300. 

G, + X, = G = 1050 -> G, = 1050 - X, = 450 

A, = 150. 

Theo nguyên lắc sao mã rX bổ sung với G| = 450; G2 = Xi = 600. 

Với số rX cung câ"p = 1 350 là bội số của. Vậy mạch 1 là mạch gốc và sao mã 

1 350/450 = 3 lầnT 

Vậy số ribônuclôôtit mỗi loại của mARN: 

lA = T, = 300. 

rG = X| = 600. 

rX = G, = 450. 

rV=A,= 150. 
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b) Khoảng cách về số bộ ba giữa 2 ribôxôm; 
0 0 

71,4 A/10,2 A =7 bộ ba 

Các ribôxôm cùng ưượt ưôn mARN với khoảng cách đều nhau. 

Gọi X là số ribôxôm Irượt ưên mARN. 

Số aa do ribôxôm thứ nhất giải mã được là a|. 

Số aa do ribôxôm thứ X giải mã đưỢc là a,. 

d là khoảng cách về số bộ ba giữa 2 ribôxôm. 

ai = 200; a* = ai - (x - l)d 

x[2aj-(x - l)dj 

2 190 = xx [400-(x- 1)7] 

-> X = 6 -> số ribôxôm là 6. 

c) Khi 6 ribôxôm hoàn tất quá trình cần 

(3 000:6- l)x6 = 2 994aa. 

Ribôxôm 1 ra khỏi mARN, số aa = 499. Thực chất qua 500 bộ ba. 

Ribôxôm 6 lúc đó giải mã = 500 -(5 x7) = 465. 

Môi trường lúc đó đã cung cấp; 

s„ = (a, + a„) X 3 = (500 + 465) X 3 - 1 = 2 894. 

Số aa cần cung câ'p thêm = 2 994 - 2 894 = 100. 

Cầu 23 

Tế bào có hai đoạn gcn cùng chiều dài là M và N. Trong một lần phân bào, 

mỗi gen đã bị mâ'l một đoạn, nên quá trình .tổng hỢp prôtêin liếp theo chỉ có 2 

454 lượt tARN tic'p xúc với các ribôxôm ở 1 mARN (M), còn ở 1 mARN (N) có 2 

394 lần. Biết mARN của hai gcn đều có cùng số ribôxôm giải mã qua một lượt, 

đồng thời prôlcin lổng hỢp từ gcn M nhiều hơn gen N là 10 axit amin (aa) và ít 

hơn gcn ban đầu (chưa mất đoạn) cùng số tương đương. Xác định: 

a) Chiều dài gcn M và N ban đầu và sau khi mất đoạn? 

b) Số ribôxôm giải mã? 

Trả lời 

a) Chiều dài gcn M và N ban đầu và sau khi bị mâ't đoạn; 

Gọi X là số aa của prôtêin lổng hỢp từ gcn N. 

-> (x + 10) là số axit amin của prôtêin tổng hỢp từ gcn M. 

-> (x + 20) là sô" aa của prôtôin tổng hỢp lừ gcn M và N (chưa mâ"t đoạn) 
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Gọi r là sô" ribôxôm tham gia giải mã ưên mARN của các gen. 

Ta có: rx[(x+10)+1] = 2 454 (1) 

rx |x+ 1] = 2 394(2) 

409 
-> X + 11 = (x + 1) hay 399x + 4 389 = 409x + 409 

399 ^ 

-+ X = 398 

Suy ra: 

Prôtêin của gcn N sau mâ"t đoạn là: 398 aa. 

Chiều dài gen N: (398 + 2) X 3,4 = 0,1360 (|am). 

Prôtêin của gen M sau mâ"t đoạn là: 408 aa. 

Chiều dài gen M: (408 + 2) X 3,4 = 0,1394 (|J.m). 

Chiều dài gen M và N ban đầu: (398 + 22) X 3,4 = 0,1428 (ịim), 

b) Số ribôxôm giải mã: 

Từ (2), ta có số ribôxôm giải mã ưên một mARN là; r = 6 

Câu 24 

Một. phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit (rNu) là A : u : G : X = 1 : 

2:3:4. 
- - — 

a) Tìm tỉ lệ % mỗi loại rNu ưên mỗi mạch đơn gen và của gen. 

b) Nếu ưong phân tử mARN có Am =150 rNu, tìm số lượng nuclêôtit mỗi 

loại của gen. 

Nêu gcn nói trên sao mã 5 lần, % sô" lượng từng loại rNu môi ưường cần cung 

câ"p là bao nhiêu? Trong quá trình đó cần phải hình thành bao nhiêu liên kết hoá 

trị giữa các rNu? 

Trả lời 

a) An, = 10%; Gn, = 30%; u„, = 20%; x„, = 40%. 

Theo nguyên lắc bổ sung (NTBS) 

—► Am = T, = A2 = 10% (mạch 1 gốc) 

Um = A, = T2 = 20% 

Gm = X, = G2 = 30%. 

Xm = G, = X2 = 40% 

-> A = T = 15%; G = X = 35%. 

b) Am = 150 ^ Um = 300; Gm = 450; Xm = 600. 

A = T = 450 Nu; G = X = 1 050 Nu. 

c) Gen sao mã 5 lần tạo 5 mARN 

^rA= 150x5 = 750 rNu. 

rU = 300 X 5 = 1 500 rNu. 
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rG = 450 X 5 = 2 250 rNu. 

rX = 600 X 5 = 3 000 rNu. 

Số liên kết hoá trị đưỢc hình thành: (1 500 - 1) X 5 = 7 495. 

Câu 25 

Xét 3 cặp gen dị hỢp trong 1 tế bào. Tế bào đó nguyên phân 3 lần liên liếp 

cần môi trường nội bào cung câp 75 600 nuclêôtit tự do để tái bản nên các cặp 

gen mđi ưong các tô bào con. Tỉ lệ chiều dài giữa các phân tử mARN tương ứng 

với các gcn trên là (1 : 1,5 ; 2). 

Các gen ưội ưong 3 cặp gcn dị hỢp đó đều sao mã lổng hợp 9 phân tử mARN, 

mỗi phân tử dều để 3 lượt ribôxôm trượt qua và đã có 6 573 axit amin (aa) đưỢc 

sử dụng cho quá ưình tổng hỢp prôtôin. 

a) Xác định chiều dài của mỗi gen? 

b) Mỗi gcn đã sao mã mây lần? 

Trả lời 
0 

/a = /» = 2040A 
0 

/B = /b = 2060A 

0 

/d = /j = 4060A 

b) Số lần sao mã của mỗi gen: 

- Gcn A; 1 lần. 

- Gen B: 2 lần. 

- Gcn D: 6 lần. 

IV. QUY LUẬT DI TRUYỀN 

Câul 

Hiện tượng tự thụ phân ở một cây ăn quả có kiểu gen dị hỢp 2 cặp alen, các 

alcn có mối quan hộ trội lặn hoàn toàn. Không cần lập bảng, hãy xác định tỉ lệ 
mỗi kiểu hình. Cho biết sự hoán vị gen xảy ra với lần số hoán vị là 20%. 

Trả lời 

Kiểu gcn dị hỢp 2 cặp alen, có hoán vị gen; trội lặn hoàn toàn -> 4 kiểu hình. 

4 loại giao tử: + 2 loại giao lử do liên kết gcn = x% = 40%. 

+ 2 loại giao lử do hoán vị gen = y% = 10%. 

- Trường hợp liên kết đồnịị: 

+ Kiểu hình có 2 tính trạng (It) lặn: ^ = x^ = 16%. 
ab 
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Ab aB 
+ Kiểu hình có 1 u trội, 1 It lặn; —^ + 2xy = 9%. 

-b a - 

AB A - 
+ Kiểu hình có 2 tt trội: -’ ^ 

- Trưỉỉng hợp liên kết đối: 

+ Kiểu hình có 2 tt lặn: ^ = y^ = 1%. 
ab 

+ Kiểu hình có 1 tt trội, 1 tt lặn: = + 2xy = 24%. 
-b a - 

A R A - 
+ Kiểu hình có 2 tt ưội: -; —^ = 100% - 49% = 51%. 

Câu 2 

ở một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính ưạng. Cho 2 cây đều thuần 

chủng là quả ưòn - vàng và quả dài - đỏ lai nhau đưỢc Fr Cho Fi lai với cây 

khác thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình gồm: 

1 quả ưòn - vàng ; 2 quả tròn - đỏ : 1 quả dài - đỏ. 

Biện luận và viết sơ đồ lai từ p đến Pa '' 

---Trả lời 

- Xét về tính trạng dạng quả: 

F2 có tỉ lệ quả tròn ; quả dài = (1 + 2): (1) = 3 : 1 -> quả tròn trội hoàn loàn 

so với quả dài. 

Quy ưđc: A : quả tròn, a ; quả dài. 

Fi X cây khác : Aa X Aa. 

- Xét về tính trạng màu quả: 

F2 có tỉ lệ quả đỏ : quả vàng = (1 -I- 2) : (1) = 3 : 1 ^ quả đỏ ưội hoàn toàn 

so vđi quả vàng. 

Quy ước; B; quả đỏ, b: quả vàng. 

F| X cây khác: Bb X Bb. 

- Xét sự di truyền của 2 tính ưạng; 

F| X cây khác: Aa, Bb X Aa, Bb. 

F2 có tỉ lệ kiểu hình (1 ; 2 ; 1) chứng tỏ 2 cặp gen này nằm trên một cặp NST. 

P(tc): quả tròn - vàng X quả dài - đỏ 

Ab aB 

Ab aB 

(F,) 

F| X cây khác sinh F2 có tỉ lệ kiểu hình (1 ; 2 : 1) có thể có các sơ đồ lai sau: 
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Trường hợp 1: 

Cả hai bôn đều liên kết hoàn toàn, cây khác có kiểu gen iẺ. 
aB 

F| X cây khác: 

(Học sinh tự viết sơ đồ) 

aB aB 

Trư<fng hợp 2: 

AB 
Cả hai bên đều liên kết hoàn toàn, cây khác có kiểu gen —— 

ab 

F| X cáy khác: 
Ab AB 

aB ab 
(Học sinh tự viết sơ đồ) 

Trường hựp 3: 

Ab 
Một trong hai cây có hoán vị gcn, giả sử lần số = 20%, cây khác có kiổu gen —^ 

aB 

F| X cây khác: 
aB aB 

(Học sinh tự viết sơ đồ) 

Trưỉmg hợp 4: 

AB 
Cây khác có kiểu gen —— và có hoán vị gen, giả sử lần số = 20%; cây có 

ab 

kiểu gen liên kết hoàn loàn. aB 
aB ; 

Fi X cầy khác: X 

^ aB ab 

(Học sinh tự viết sơ đồ) 

Câu 3 " • . 

ở một loài thực vật 

P: lá quăn - hạt ưắng X lá thẳng - hạt đỏ -> F| 100% lá quăn - hạt đỏ. 

Cho F| X F| —► pỊ gồm 20 000 cây vđi 4 kiểu hình, trong đó lá thẩng - hạt đỏ 
chiếm 4800 cây. 

a) Giải thích quy luật di ưuyền. 

b) Sơ đồ lai lừ p đến F2. Tìm số lượng cây các kiểu hình còn lại ở F2. 

c) Nêu F| X F| —> F2 cũng thu được 20 000 cây ưong đó có 3 750 cây lá thẳng 

- hạt đỏ. Kết quả này phải được giải thích như thế nào? 

Trả lời 
a) - Xác định ưội lặn; 
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A lá quăn; a lá thẳng; B: hạt đỏ; b; hạt ưắng. 

- Tim tỉ lệ lá thẳng - hạt đỏ aaB_ = 24% (khác 18,75% của Menđen lai 2 
tính di truyền liên kết có hoán vị gcn). 

Kiểu gen: 
^ aB 

X = 50% - 40% =10%. 

„ Ab aB 
b) P: X —— 

Ab aB 

« — ab __*_Lái * * .•>. 
F|; F| —— X —— môi cá thố F| sinh 4 loại giao lử 

aB aB 

Kẻ khung Pennet tìm tỉ lệ kiểu hình 

quăn đỏ 51% 10 200 cây 

quăn trắng 24% 4 800 cây 

thẳng đỏ 24% 4 800 cây 

thẳng trắng 1% 200 cây 

Từ tỉ lệ kiểu hình tìm số lượng cây. 

c) Cho F| X F| ^ F2 thẳng đỏ 3 750 cây^chiếm tỉ lệ 18,75%. 

Có thể có 2 quy luật di truyền;'“ 

- Liên kết có hoán vị gen với X = y = 25%. 

- Phân li độc lập của Menđen. 

- Vẽ sơ đồ lai lừ p đêh F2 (Học sinh tự vẽ). 

quăn đỏ: 11 250 

- Sô" lượng cây ở các kiểu hình ỡ F2 
thẳng đỏ: 3 750 

quăn trắng: 3 750 

thẳng trắng: 1 250 

Câu 4 

Cho Fi có kiểu gcn giống nhau lai với: 

a) Cây thứ nhâ"t được thế hệ lai gồm 25 cây quả ưòn - hoa đỏ; 50 cây quả 
bầu dục - hoa hồng; 25 cây quả dài - hoa ưắng. 

b) Cây thứ hai đưỢc 100 cây, trong đó có 6 cây quả tròn - hoa trắng, 6 cây 

quả dài - hoa đỏ, còn lại là các cây cho các kiểu hình khác nhàu. 

Biết mỗi gen quy định một tính ưạng, quả ưòn ưội so với quả dài, hoa đỏ là ưội 

so với hoa ưắng. cấu trúc nhiẽm sắc thể (NST) của cây thứ hai không thay đổi. 

Biện luận và viêt sơ đồ lai cho các trường hỢp ưên. 

Trả lời 

a) F| X vơi cây thứ nhâ"t: 
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- F2 có tỉ lệ quả tròn : bầu dục ; dài = 25 : 50 : 25 = 1 : 2 ; 1 phân tính có tính 

trung gian. 

Quy ước A : tròn; Aa ; bầu dục; a : dài. 

F|: Aa X Aa 

- F2 có tỉ lệ màu đỏ: hồng: trắng = 25 : 50 : 25 = 1 : 2 :1 phân tính có tính 
trung gian. 

Quy ước: B : đỏ; Bb : hồng; b : ưắng. 

F,:Bbx Bb 

Xét đồng thời 2 loại tính trạng: 

F2:(1 :2: 1)(1 :2: 1) = 1 :2: 1 có 4 kiểu tổ hỢp giao tử. Vậy sự liên kết gen 

là hoàn toàn: 

^ AB AB 

ab ab 

Sơ đồ lai; 3 kiểu gen 

Kiểu hình: 1 quả ưòn - hoa đỏ; 2 quả bầu dục - hoa hồng; 1 quả dài - hoa ưắng. 

b) F| X vđi cây thứ hai: 

- Cây quả ưòn - hoa trắng: 
^Ab^ 

vAb, 
^Ab^ 

vAb, = giao tử Ạb của cây F| X giao tử Ạb của cây thứ hai. 

- Cây quả dài - hoa đỏ 
^Ab^ 

vaBy 
do giao tửaB của Fi X giao tửaB của cây thứ hai 
s 

^Ab^ 
Cây ứiứhai có cấu trúc NST không đổi trong giảm phân nên kiểu gen là 

( AB^ 
Cây Fi kiểu gcn 

^aby 
, tạo ra giữa giao tử Ạb, ạB. Vậy ở cây F| có hoán vị 

= 12% giao tử Ạb X 50% giao tử Ab cây thứ hai. 

gen 6%. 

Ab 

Tần số hoán vị gen cây F| là: 12% X 2 = 24% 

Sơ đồ lai: 

r.. AB . Ab 
F|: — 

ab aB 

GI(F1); AB = ạb.= 38% Ab = ạB = 50% 

Ab = aB = 12% 
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Pa: 7 kiểu gen, 7 kiểu hình. 

19% quả tròn - hoa hồng. 

19% quả bầu dục - hoa đỏ. 

19% quả bầu dục - hoa trắng. 

19% quả dài - hoa hồng. 

12% quả bầu dục - hoa hồng. 

6% quả tròn - hoa trắng. 

6% quả dài - hoa đỏ. 

Câu 5 

Cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng là gì? Câu tạo như thế nào? Trình bày 

các cơ chế sinh học xảy ra đối với 1 cặp NST tương đồng ở cấp độ tế bào. 

Cho một cá thổ F| dị hỢp 3 cặp gen, kiểu hình thân cao - quả ưòn - hoa đỏ, 

lai phân tích với cá thể tương ứng là thân thấp - quả dài - hơa vàng. Fb thu đưỢc 
tỉ lộ như sau; 

Thân cao - quả tròn - hoa đỏ: 278 cây. 

Thân ihâp - quả dài - hoa vàng: 282 cây. 

Thân cao - quả dài - hoa đỏ: 165 cây. 

Thân thâp - quả ưòn - hoa vàngĩT55 cây. 

Thân cao - quả dài - hoa vàng: 62 cây. 

Thân thâp - quả ưồn - hoa đỏ: 58 cây. 

Xác định nhóm gcn liên kết và trình tự phân bố gen trên NST. 

Trả lời 

a) Trong tế bào sinh dưỡng, các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng. Cặp 

NST mmg đồriỊỊ ỊỊồm 2 NST đm, giông nhau về hình dạng, kích thước, một có 

nguồn gốc từ bô" và một có nguồn gốc lừ mẹ. Các NST trong cặp tương đồng có 
thể ở dạng đơn hay kép. 

b) Mỗi NST đơn gồm 1 tâm động, cánh NST, eo sơ cấp, thứ cấp,... đơn vị cơ 
bản là nuclêôxôm. Một nuclêôxôm có 8 phân tử histon đưỢc quân quanh bỏi 
đoạn ADN gồm 146 cặp nuclêôlit. 

Trên NST, prôlôin kết hỢp với ADN bảo đảm cấu ưúc ADN ổn định, thông 
tin di truyền đưỢc điều hoà. 

c) Các cơ chế sinh học đối vđi một cặp NST: 

- Cơ chê tự nhân đôi; vào kì ưung gian của nguyên phân hay giảm phân, 
NST tự nhân đôi thành NST kép. 

- Cơ chê phân li của NST trong phân bào. 

- Cơ chế tổ hỢp của NST trong thụ tinh: Thụ tinh giao tử đực (n) và giao tử 
cái (n) —> lạo hỢp tử 2n, tái tạo bộ NST 2n mới của loài. 
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- Cơ chế tiếp hỢp và ưao đổi chéo của NST: Trao đổi đoạn của 2 crômatit 

của các NST kép ưong cặp tương đồng -> gen ưôn đoạn NST đưỢc trao đổi cho 

nhau (hoán vị gen) —> Làm tăng biên dị lổ hỢp. 

d) F| dị hỢp 3 cặp gen cho 6 kiểu hình tỉ lệ khác nhau khi lai phân 

lích khác với phân li độc lập, khác với liên kết gen Hoán vị gen. 

Dựa vào kiểu hình F| quy ước gcn: 

A: thân cao; a: thân thấp. 

B: quả ưòn; b: quả dài. 

D: hoa đỏ; d: hoa vàng. 

FbCÓ: 

278 cây thân cao - quả ưòn - hoa đỏ: (A_ B_ D_) có giao tử ABD. 

282 cây thân thấp - quả dài - hoa vàng; (aabbdd) có giao tử abd. 

165 cây thân cao - quả dài - hoa đỏ (A_ bbD_) có giao tử AbD. 

155 cây thân thâp - quả tròn - hoa vàng (aaB_ dd) có giao tử aBd. 

62 cây thân cao — quả dài — hoa vàng (A_ bbdd) có giao tử Abd. 

58 cây thân Ihâp - quả ưòn - hoa đỏ (aaB_ D_) có giao tử aBD. 

Hai giao tử liên kết ti lê cao ABD - abd = ịQQQ— 

Hoán vị giữa B và D: 
1. 1KK 

AbD = aBd = ——-= 16% -> khoảng cách BD = 2f = 32(cM) 
1000x2 ' 

Hoán vị giữa A và D: 

Abd = aBD = ^ = 6% ->■ khoảng cách AD = 2f = 12(cM). 
1000x2 

Vậy vị ưí sắp xcp của gen A —> D B, nhóm gen liên kêt ADB. 

Câu 6 ■ , ^ 

Với hai gen M và N cùng alen lặn tương ứng m và n, thì ưong trường hỢp lai 

hai cá thể dị hỢp nhận đưỢc con lai mang đồng hỢp tử lặn chiếm 1%. Giải thích 

kết quả? 

Trả lời 

Nôu hai cặp gcn phân li độc lập, thì kiểu gen đồng hỢp lặn sẽ là 1/16 = 

6,25%. Tuy nhiên theo giả thiết con lai đồng hỢp lặn lại là 1%, như vậy đây phải 

là hai cặp gen liên kết và xảy ra trao đổi chéo. 

Gọi X và y là tỉ lệ giao tử mang ntn của cá thể đực và cái, có 2 trường hỢp xảy ra: 

- Hai cá thể cùng kiểu di ưuyền: y = X. 

= x^ = 1% X = 10% hay tần số trao đổi chéo là 20%. 
mn 
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- Trao đổi chéo một bên: y = 2 

mn 1 
““ = X X — 
mn 2 

^ X = 2% hay tần sô" trao đổi chéo là 4% 

Câu 7 

ở ong mật, gcn A quy định cánh dài trội hoàn toàn so với gen a quy định 

cánh ngắn; gcn B quy định cánh rộng ưội hoàn loàn so với gen b quy định cánh 

hẹp. Hai gen này cùng nằm trôn một nhiễm sắc thể (NST) thường và xảy ra ữao 
đổi chéo. 

P: ụ cánh dài - rộng X đ' cánh ngắn - hẹp 

F|: 100% ong cánh dài - rộng. 

a) Xác định kiểu gốn của p. 

b) Cho F| tạp giao, F2 ong đực, cái có nhữtìg kiểu hình như thế nào? 

c) Nc"u phép lai trên không phải là ong mật mà là ruồi giâ"m thì kết quả ở F2 

sẽ giống hay khác so với phép lai trên? Tại sao? 

Trả lời* 

a) Xác định kiểu gen của P: 

- p khác nhau vẻ 2 cặp tính trạng tương phản (dài - ngắn, rộng - hẹp); F| 
đồng lính -> p thuần chủng. 

- Kiểu gen của P: Ong Ạ cánh dài rộng X Ong (ỹ’ cánh ngắn - hẹp 

c) Xác định kiểu hình của ong đực, cái ở F2: 

p,c: Ặ cánh dài - rộng X đ' cánh ngấn - hẹp 

(âb) 

AB 
(âb) 

F|: AB (í^cánh dài - rộng); AB (ỡ' cánh dài - rộng) 

ab 2n n 

Gi,hi); AB. ab. Ab. aB, AB 

F2' AB. AB. AB. AB (Ỹcánh dài - rộng); 

AB Ab aB ab 

AB (cánh dài - rộng); ab (ỡ' cánh ngắn - hẹp) 

Ab (ỡ' cánh dài - hẹp); aB (đ' cánh ngắn - rộng) 

c) Nếu là ở ruồi giâm thì kc"t quả ở Pa sõ không giống vđi kết quả trên. Bởi vì 
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ở ong mậl có hiện tượng trinh sản, nghĩa là ong cái có bộ NST 2n nên trong nhân 

tế bào sinh dưỡng của cơ thể của ong cái tồn tại thành từng cặp NST tương động 

chứa 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng ưên, ở ong đực có bộ NST n nên ưong 

tế bào sinh dưỡng của cơ thể ong đực chỉ có một chiôc ưong mỗi cặp tương đồng 

chứa 2 gcn quy định 2 cặp lính trạng ưên. Còn ở ruồi giâ'm không có hiện tượng 

trinh sản như ong mật nên cả con đực lẫn cái đều có bộ NST 2n, ở ruồi giấm đực 

liên kết hoàn toàn con cái có hoán vị gen ->■ F2 cũng có 4 loại kiểu hình nhưng tỉ 
lệ khác. 

Câu 8 

a) ớ 1 loài thực vật, mỗi gcn quy định một tính ưạng, các gen nằm ưên một 

cặp nhiễm sắc thể (NST). Cho 2 cây đều thuần chủng là quả đỏ - ưòn lai với 

quả vàng - dài thu đưỢc Cho F| lai với cây thứ nhất thu đưỢc F2 có tỉ lệ kiểu hình 

gồm 3 quả đỏ - ưòn: 1 quả vàng - tròn. 

b) Cho F| lai với cây thứ hai thu đưỢc F2 có tỉ lệ kiểu hình gồm 3 quả đỏ - 

tròn: 1 quả đỏ - dài. 

Biện luận và viết sơ đồ lai từ p đến F2. 

Trả lời 

- Xét về màu quả; ở phép lai với cây thứ nhất: 

F2 có quả đỏ: quả vàng = 3 : 1 -> quả đỏ là trội so với quả vàng. 

Quy ước: A : quả đỏ; a : quả vàng. 

F| X cây thứ nhâ't; Aa X Aa 

- Xét về dạng quả: ở phép lai F| với táy thứ hai: 

F2 có quả tròn : quả dài = 3s 1 -> quả tròn là trội so với quả dài. 

Quy ước: B : quả tròn; b : quả dài. 

F| X cây thứ hai: Bb X Bb 

Phép lai p đến F|: 

p thuần chủng: quả đỏ - ưòn X quả vàng - dài 

AB ab 

AB^^ab 

(Học sinh tự viết sơ đồ) 

AB 
a) Xét F| X cây thứ nhâ't: F| là —— 

ab 

- về màu quả, cây thứ nhâ't là Aa. 

- về dạng quả: 

F2 có 100% quả ưòn mà F| Bb -> cây thứ nhâ't là BB. 

AB 
- Cả 2 lính trạng: cây thứ nhất là —— 

aB 
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Kết quả lai có thể có 2 trường hỢp: F| liên kết hoàn toàn hoặc có hoán vị với 

tần số bâ'l kì (giả sử tần số hoán vị là 20%). 

- Sơ đồ lai: (Học sinh tự lập 2 sơ đồ) 

AB 
b) Xét F| X cây thứ hai; F| là —— 

ab 

- về màu quả; 

F2 có 100% quả đỏ mà F| Aa nên cây thứ hai là AA. 

- về dạng quả, cây thứ hai là Bb. 

AB 
- về cả 2 tính trạng, cây thứ hai là . 

Ab 

Kết quả lai có thể có 2 trường hỢp như ưên ở cây Fi 

- Sơ đồ lai: (học sinh tự lập 2 sơ đồ) 

Câu 9 . , 

Cho lai giữa cá thổ mắt to - màu đỏ với cá thể mắt nhỏ - màu ưắng thu đưỢc 

đồng loạt có mắt to - màu vàng. 

Tiôp tục cho F| lạp giao, F2 thu được kết quả : 

25 cá thổ mắt to - màu đỏ. - 

52 cá thổ mắt to - màu yàng. 

26 cá thể mắt nhỏ - màu trắng. 

Cho biết gen nằm ưôn nhiễm sắc thể thường, mỗi gen quy định một tính 

trạng, mắt đỏ ưội so với mắt trắng. 

a) Xác định quy luật di truyền chi phối tùhg dnh ưạng và cả hai tính ưạng ưên. 

b) Lập sơ đồ lai từ p đên F2. 

Trả lời 

a) Xác định quy luật di ưuyền: 

- Xét từng tính trạng ở F2 có: 

+ về kích thước của mắt: 

Mắt to _ 25 + 52 _ 77 ^ 3 

Mắt nhỏ ” 26 ” 26 “ 1 
Tính trạng kích thước của mắt đưỢc chi phối bởi định luật phân tính với mắt to 

là trội hoàn toàn so với mắt nhỏ. 

Quy ước: A : mắt to; a : mắt nhỏ. 

F|: Aa X Aa 

+ Vc màu mắt: 

Đỏ : Vàng : ưắng = 25 : 52 : 26 « 1 : 2 : 1 

Tính trạng màu mắt được chi phối bởi định luật phân tính với mắt đỏ là tính 

ưội không hoàn toàn so với mắt ưắng. 
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Quy ước: BB : mắt đỏ; Bb : mắt vàng; bb : mắt ưắng. 

F|; Bb X Bb 

- Tổ hỢp 2 tính trạng: 

F| dị hỢp 2 cặp gen, F2 có ư lệ kiểu hình 25 : 52 : 26 » 1 : 2 : 1 với 1 ưong 2 tính 
ưạng có hiện tượng ưội không hoàn toàn. F2 có 4 tổ hỢp. 

Suy ra F| lạo 2 loại giao tử, tức có các gcn liên kết hoàn toàn. 

Vậy kích thước mắt và màu mắt được chi phối bởi quy luật liên kết gen hoàn toàn, 

b) Sơ đồ lai lừPđếnPi: 

P; mắt to - màu đỏ X mắt nhỏ - màu ưắng. 

AB ab 

AB ab 

GP: AB ab 

AB 
F|: —— (100% mắt to - màu vàng) 

ab 

„ AB AB 
F|: —r- X 

ab ab 

Gt(Fi): AB. ab AB. ab 

F,: 
AB ab ab 

Tỉ lệ kiểu hình: 1 mắt to - màu đỏ. 

2 mắt to - màu vàng. 

1 mắt nhỏ - màu ưắng. 

Câu 10 

ở một cây, người ta giả Ihiêt là các gen a và b liên kết với nhau với một tỉ lệ 
lái tổ hỢp là 20%', c và d nằm ưên một nhiễm sắc thể khác liên kết với nhau vđi 

một tỉ lệ lái tổ hỢplO%. Người ta lai một cây' đồng.hỢp tử ABCD với một cây 

đồng hỢp lử abcd. Cây lai vđi cây abcd. Viết sơ đồ lai từ p đến F2. Xác định tỉ lệ 
% từng loại cây ở F2? 

Trả lời 

Kiểu gen của p và viết sơ đồ lai từ p đến F| 

P: 
AB CD ab cd 

AB CD ab cd 

Gt; ẠBCD ab cd 

ị 

F,: 
ABCD 

ab cd 
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- Cây lai với F| có kiểu gen là: ^ ^ 
ab cd 

p AB CD ab cd 

ab cd ab cd 

Các giao tử của F| thu đưỢc (dùng phép nhân đại số hay sớ đồ phân nhánh): 

AB 40% Ạb 10% âl 10% ạb40% 

CD45% AB CD 18% 

(= 40% X 45%) 

Ab CD 4.5% aB CD 4.5% ạbCD 18% 

Cd5% AB Cd 2% ẠbCdO,5% âBCd0,5% abCd2% 

cD5% AB cD 2% Ab cD 0.5% aB cD 0,5% ab cD 2% 

cd45% AB cd 18% Ab cd 4.5% âl cd 4,5% ạbcd 18% 

(Học sinh tự lập sơ đồ lai và xác định tỉ lệ % từng loại cây ở F2). 

Câu 11 

ở cà chua, gen H; Thân cao (Trội hoàn toàn) 

h: Thân thấp (Lặn) '«• 

R: Quả đỏ (TrộLhoàn toàn) 

r: Quả vàng (Lặn) 

Thực hiện phép lai: 

P; Thân cao - quả đỏ X Thân thấp - quả vàng 

F| cho: 

79 cây thân cao - quả đỏ. 

81 cây thân thấp - quả vàng. 

919 cây thân cao - quả vàng. 

912 cây thân thấp - quả đỏ. 

a) Giải thích kết quả và viết sơ đồ lai từ p đến F| 

b) Nêu 4 kiểu hình ở F| có số lượng bằng nhau thì giải thích như thế nào? Tỉ 
lệ này có ưùng hỢp với tỉ lệ phân li nào của quy luật Menđen không? Sơ đồ lai 

minh chứng? 

Trả lời 

a) Giải thích kết quả - Sơ đồ lai; 

- Quy ước gen H: Thân cao (Trội hoàn toàn), 

h: Thân thâp (Lặn). 

R: Quả đỏ (Trội hoàn toàn), 

r: Quả vàng (Lặn). 
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- Phép lai: 

P: Thân cao - quả đỏ X Thân thấp - quả vàng 

Đây là phép lai phân tích mà kết quả khác 1 : 1 : 1 : 1 và khác 1 : 1 

có hoán vị gen ở cây thân cao - quả đỏ. 

- Cây thân lhâ'p - quả vàng ở F| có kiểu gen f— chiếm tỉ lệ: 4%. 
hr 

^ hr . „, _ 
^ 4% ^ = 4%hr X l(X)%hr 

hr 

- Cây thân cao - quả đỏ cho giao tử hr chiếm tỉ lệ 4% < 25% —> đây là giao 

Hr 
lử mang gcn hoán vị. Vậy kiểu gen của cây thân cao - quả đỏ ở p là và tần 

hR 
sô" hoán vị f = 8%. hR 

- Sơ đồ lai: 

p. lĩl . 
hR hr 

Hr = hR = 46% 

HR = hr = 4% 
(hr= 100%) 

Fi: 
Hr 

hr 
= 46%: Thân cao - quả vàng. 

hR 

hr 

HR 

hr 

hr 

hr 

= 46%: Thân thấíp - quả đỏ. 

= 4%: Thân cao - quả đỏ. 

= 4%: Thân lhâ"p - quả vàng. 

b) Giải thích trường hỢp 4 kiểu hình Fi có số lượng bằng nhau: 

- 4 kiểu hình của bằng nhau, tỉ lệ 1: 1: 1: 1 

cây thân cao - quả đỏ đã cho 4 loại giao tử vđi tỉ lộ bằng nhau. 

Hr 
- Kiểu gen của thân cao - quả đỏ là mà cho đưỢc 4 loại giao tử với tỉ lệ 

hR 

bằng nhau khi có hoán vị gen vđi tần sô" f = 50% 

- Sơ đồ lai (Học sinh lự viết) 

Tỉ lệ này ưùng hỢp với ứ lệ phân li ưong quy luật phân li độc lập của Menđen. 

- Sơ đồ lai: 

P: HhRr X hhrr 

Gt: (HR, Hr. hR, hr) (hr) 

F,: HhRr, Hhrr, hhRr, hhư 
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1 thân cao - quả đỏ: 1 thân cao - quả vàng : 1 thân thấp - quả đỏ: 1 thân 

thấp - quả vàng 

Câu 12 
1 

Xét 2 cặp tính trạng tương phản ở đậu: thân cao - thân thâ'p, hoa tím - hoa 
trắng, mỗi gen quy định một tính ưạng. 

Cho iai giữa 2 thứ đậu thuần chủng có tính ưạng tương phản nhau, thế hệ thu 

đưỢc 100% đậu thân cao - hoa tím. 

Cho các cây F| tự thụ phấn, thế hộlai F2 thu đưỢc 3 900 cây trong đó có 936 
cây thân cao - hoa trắng. 

Cho cây F| lai với cây đậu khác thì thu đưỢc ở thế hộ F2 gồm 673 cây ưong 
đó có 303 cây thân cao - hoa trắng. 

a) Xác định kiểu gen, kiểu hình các cây đậu ở thế hệ p, và cây đậu khác. 

b) Xác định số kiểu gen và tỉ lệ mỗi kiểu gen ở thế hệ F2 trong hai ưường 
hỢp trên. 

(Cho biêt tính ưạng trội - lặh hoàn toàn, quá ưình giảm phân ở phần đực và 
phần cái là giống nhau). 

Trả lời 

a) Xác định kiểu gen, kiểu hình của p, Fi^và cây đậu khác: 
- Quy ước gen: 

p thuần chủng và tương phản về icĩểu hình -> 

F|: 100% thân cao - hoa tím, theo định luật đồng tính của Menđen: cao là ưội 

so với thấp, tím là ưội so với trắng. 

, ÍA-> thân cao 
Cặp alen < 

[a -> thân thấp 

_ [B-> Hoa tím 
Cặpalen<. 

[b -> Hoa trắng 

Trường hựp ì: 

Fi X F| F2: thân cao - hoa trắng, tỉ lệ = 24%, khác tỉ lệ 18,75% 
3900 

(di ưuyền độc lập), khác tỉ lệ 25% (liên kêì hoàn toàn) liên kết có hoán vị. 
F| dị hỢp 2 cặp alen -> 4 loại giao tử có tỉ lệ không bằng nhau: thân cao - hoa 

trắng ở thế hệ F2 có kiểu gen 
-b 

Giao tửF|: 

x(AB) X x(Ab) 

x(Ab) X y(ab) ^ 

y(ab) X x(Ab) 

-> + 2xy = 24% (1) 

(X + y)^ = 25% (2) 
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Từ(l)và(2)->y^= ^ 
100 

y = 10% < 25% 

Vậy ab là giao lử do hoán vị gen 

-> kiêu gen Fi; —— 
aB 

Kiểu gen của P: 

(Thân cao - hoa trắng) 
Ab 

(Thân thấp - hoa tím) 

Ab 
Kiểu gcn của Fi: (Thân cao — hoa tím) 

aB 

Tần sô hoán vị f = 2y = 20%. 

Trưởriị’ hợp 2: F| X cây đậu khác. 

Ab ~ 
Cây thân cao - hoa trắng Fi: —tỉ lệ 45% 

do cây Fi ^ (f = 20%) ^ Ạb = 40%, ab = \0% cây 
aB 

đậu khác phải lạo giao lử Ạb = ab = 50%. 

[40%Ạb [50%Ạb 
X cây đậu khác 

[10% ab [50% ab 

Ab 
20%-^ 

ab 

5%^ 
ab 

45% thân íao - hoa trắng. 

Ab 
Cây đậu khác có kiểu gen ; kiểu hình; thân cao - 

ab 

b) Số kiểu gcn - tỉ lệ kiểu gcn; 

Trườn}> hựp /; F| X Fi —> F2 

Từ sơ đồ lai rút ra kêt luận: 

Ab aB AB ab ^ Ab 

Ab ’ aB ’ AB ’ ab ’ aB ’ AB 

16% 16% 1% 1% 32% 8% 

Ab aB ^ AB 

ab ’ AB ’ ab ’ ab 

8% 8%> 8% 2% 

Có 10 kiểu gen, tỉ lệ 

hoa trắng. 
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Trường hợp 2: F| X cây đậu khác. 

Có 7 kiểu gen, tỉ lệ 
Ab Ab ab aB aB AB AB 

> ãb ’ Ãb’ ãb’ ãb ’ Ãb ’ ãb ’ Ãb 

25% 20% 5% 20% 20% 5% 5% 

Câu 13 

Cho lai hai cơ ihể thuần chủng khác nhau về 3 cặp tính trạng tương phản, ở F| 

xuất hiện 100% cây thân cao - quả đỏ - lá xẻ. Sau đó cho F| tự thụ phân ỏ F2 

xuất hiện; 

67,5% cây thân cao - quả đỏ - lá xẻ. 

5% cây thân thấp - quả đỏ - lá xẻ. 

2,5% cây thân cao - quả đỏ - lá nguyên. 

17,5% cây thân thấp - quả vàng - lá nguyên. 

5% cây thân caoquả yàng - lá nguyên. 

2,5% cây thân thâ'p - quả vàng - lá xẻ. 

a) Xác định quy luật di truyền chi phối phép lai trên và viết sơ đồ lai từ p đến 

F2 (Biết 1 gen quy định một tính ưạng và không có hoán vị gen ưong quá trình 

phát sinh giao tử đực). 

b) Lập bản đồ gcn của các gen trôn (Biết các gen nằm ưên nhiễm sắc thể - 

NST thường). 

Trả lời 

a) Biện luận và quy ước gen: 

p thuần chủng, tương phản —> F|; 1(K)% thân cao - quả đỏ - lá xẻ (định luật 

đồng tính) -> cao (A) ưội so với thấp (a); đỏ (B) trội so với vàng (b); lá xẻ (D) 

ưội so với lá nguyên (d). 

Xét lừng cặp tính trạng ở F2: 

thân cao : thân thấp = 3; quả đỏ : quả vàng = 3; 

lá xẻ : lá nguyên = 3:1. 

- Xét 3 cặp tính trạng cùng lúc: (3 ; 1).(3 : 1).(3 : 1) khác tỉ lệ ở F2 của đề bài 

-> có hiện tượng liên kết gen. 

- Xét 2 cặp tính ưạng chiều cao và màu sắc quả; 

(3 : 1).(3 : 1) -> khác 70% cao - đỏ: 20% thâp - vàng: 5% cao - vàng: 5% 

thâ'p - đỏ -> liên kết có hoán vị; theo đề bài hoán vị ở một bên có: 
qK 

thân thấp - quả vàng ở F2: —p = 20% —> ab (50%) X ab (x%) = 20% 
ab 

-> x% = 40%. 

-> A liên kết B ưên INST (liên kc"l đồng), tần số hoán vị 20%. 
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Lí luận tương lự cho cặp tính trạng màu sắc và hình dạng lá: 

M (50%) X M (y%) = 22,5% 

-> y% = 45% B liên kết D trên NST với tần số hoán vị 10%. 

Lí luận tương tự cho cặp tính trạng chiêu cao và hình dạng lá ^ (50%) X ad 
(y%)=17,5% 

y% = 35% —> A liên kết D ưên NST với tần sô" hoán vị 30%. 

Sơ đồ lai 

„ ABD abd ^ ABD 
P; - X —p— -> F|: 

abd abd abd 

Fi (đực): —(50% giao lử ABD: 50% giao tử abd) 
abd 

F| (cái): -> 6 loai giao tử: ABD = abd - 35%: 
abd 

ABd = âbD = 5%; AM = aBD= 10% 

F2: (Học sinh lự viết sơ đồ lai), 

b) Bản đồ NST: 
^ 20cm ^ ỊQcm 

Câu 14 

P(TC): quả tím - dài - nhăn X quả trắng - tròn - ươn -> Fi. 

Cho F| X F| -> F2 như sau: 

TrườììỊị hỢp ] 

1 quả ưắng - ưòn - ươn; 2 quả tím - tròn - trơn; 

1 quả tím - dài - nhăn. 

TrườriỊỉ hỢp 2 

27 quả tím - ưòn - trơn; 9 quả tím - ưòh - nhăn;. 

9 quả tím - dài - ươn; 9 quả ưắng - ưòn - ươn; 

3 quả tím - dài - nhăn; 3 quả ưắng - ưòn - nhăn; 

3 quả ưắng - dài - ươn; 1 quả ưắng - dài - nhăn. 

Trưĩmg hợp 3 

45% quả tím - tròn - ươn, 25% quả ưắng - ưòn - ươn; 

20% quả tím - dài - nhăn; 5% quả tím - ưòn - nhăn; 

5% quả tím - dài - ươn. 

- Xác định kiểu gen p và viết sơ đồ lai ưong mỗi ưường hỢp. Biết mỗi gen 
quy định 1 tính ưạng. 

Nêu có hoán vị gen xảy ra thì tần số hoán vị gen < 50%. 
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Trả lời 

- Tỉ lệ phân tính từng loại lính trạng: 

Tím 3 
+ 3 ưường hỢp: “ — = ^ (theo Định luật phân tính của Menđcn) 

Trắng 1 

-> quả tím: lính trạng trội -> gen A. 

quả trắng; lính ưạng lặn -> gcn a. 

-> F|: Aa X Aa 

+ 3 trường hỢp: 
Tròn _ 3 

Dài ” 1 
(Định luật phân tính của Menđen) 

-> quả ưòn: tính trạng trội -*■ gen B. 

quả dài: tính trạng lặn gen b. 

Trc^n 3 
+ 3 trường hỢp: ^ ^ (Định luật phân lính của Menđcn) 

Nhăn 1 

Trơn : Tính trạng trội 

Nhân: tính trạng lặn 
F,; Dd X Dd 

-> F| dị hỢp 3 cặp gcn. '' 

TrưíynịỊ hợp I _ 

F2: lổng tỉ lệ kiểu hình: 1 + 2 + 1 = 4 

—> F| chỉ cho ra 2 loại giao tử -> 3 gcn liên kết hoàn toàn. 

-> Kiểu gcn P: quả tím - dài - nhăn: 
Abd 

Abd 

quả trắng - ưòn - ươn: 
aBD 

aBD 

Sơ đồ lai: p đến Pa (Học sinh tự viết). 

TrườiìỊỊ hợp 2 

Tỉ lệ phân ưnh ỞF2: 27 : 9 : 9 ; 9 : 3 : 3 : 3 ; 1 = (3 : 1) (3 : 1) (3 : 1) hay 64 tổ hợp 

các giao lử 

-> F| cho ra 8 loại giao lử -> các gen phân li độc lập. 

Kiểu gcn P: AAbbdd X aaBBDD 

Sơ đồ lai: p đến F2 (Học sinh lự viết). 

Trườnịị hợp 3 

Tổng tỉ lộ phân tính của đề bài khác (3 : 1)(3 : 1)(3 : 1) —> có hoán vị gen. 

Quả tím - dài - nhăn chiếm tỉ lệ 20% hay: 0,2 = 0,5 X 0,4. 

-> Hoán vị gcn xảy ra 1 bên, còn bôn cho giao tử với tỉ lệ 0,5 chứng tỏ liên 

kết hoàn toàn và F| cho ra 2 loại giao tử -> 3 gen không alen nằm ưên cùng 1 

NST. 
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_o. aBD ■ Kiêu gcn P: , ——— 
Abd aBD 

F2 xuâ'l hiện kiểu hình: Quả tím - dài - ươn 

AbD 
có kiểu gen: 

-b- 
=> F| cho ra giao tử AbD 

-> F| có hoán vị gcn xảy ra giữa gcn D và d với lần số: 20% 

Sơ đồ lai: p đôn F2 (Học sinh lự viết). 

Câu 15 

Trong một thí nghiệm lai giữa ruồi giâm cái thân xám - mắt đỏ với ruồi giâm 

đực thân đen - mắt trắng, người ta thu đưỢc loàn bộ ruồi F, thân xám - mắt đỏ. 

Cho F| giao phối ngẫu nhiên với nhau, thu đưỢc F2 phân li với tỉ lệ: 

Ruồi cái Ruồi đực 

Thân xám - mắt đỏ: 75%. 

Thân đen - mắt đỏ: 25%. 

Thân xám - mắt đỏ: 37,5%. 

Thân xám - mắt ưắng: 37,5%. 

Thân đen - mắt đỏ: 12,5%. 

Thân đen - mắt trắng: 12,5%. 

Hãy giải thích kết quả thu đưỢc ở thí nghiệm trên và viết sơ đồ lai từ p đến 
F2. Bic't rằng một gcn quy định một lính trạng. 

• Trả lời 

Theo đề bài một gen quy định một tíọh. trạng; cho lai ruồi cái thân xám - mắt 

đỏ với ruồi đực thân đcn - mắt trắng thu đưỢc Fi 100% ruồi thân xám - mắt đỏ 
-> Theo định luật I của McnđcnT lính trạng thân xám, mắt đỏ là tính trạng ưội 
hoàn loàn so vơi tính trạng thần đen - mắt trắng. 

Đặt gen A quy định lính trạng thân xám, gen a quy định lính trạng thân đen, 

gcn B quy định lính trạng mắt đỏ, gcn b quy định tính trạng mắt ưắng. 

Cho F| X F| -> F2 phân li với tỉ lộ; 

+ Ruồi cái thân xám - mắt đỏ: 75% hoặc 37,5% (so với F2). 

+ Ruồi cái thân đen — mắt đỏ: 25% hoặc 12,5% (so vđi F2). 

+ Ruồi đực thân xám - mắt đỏ: 37,5% hoặc 18,75% (so với F2). 

+ Ruồi đực thân xám - mắt trắng: 37,5% hoặc 18,75% (so với F2). 

+ Ruồi đực thân đen — mắt đỏ: 12,5% hoặc 6,25% (so với F2). 

+ Ruồi đực thân đen - mắt trắng: 12,5% hoặc 6,25% (so với F2). 

- Xét cặp tính trạng màu thân: 

F2 phân li với tỉ lệ (75% thân xám; 25% thân đen). Tính trạng xuất hiện đồng 

đêu ở cả hai giới —> gen quy định lính trạng màu thân nằm trên nhiễm sắc thể 
thường (NST). Theo định luật 2 Mcnđcn —> F| có kiểu gen: Aa X Aa. 
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- Xél cặp tính trạng màu mắt: 

F2 phân li với tỉ lộ; 75% mắt đỏ: 25% mắt ưắng (toàn là ruồi đực). Tính ưạng 

mắt trắng chỉ gặp ở ruồi đực —> Tính ưạng phân bô khác nhau ở 2 giới -> Gen B, 
b nằm trên nhiỗm sắc thể X, không có alen tương ứng trôn Y. Pa có 4 kiểu tổ hỢp 

giao tử -> F| có kiểu gen dị hỢp về 1 cặp gen ở cả cha và mẹ (4 = 2 X 2). Cặp 

lính ưạng màu mắt chịu sự chi phối của quy luật di truyền liên kết với giới lính, 

thuộc loại di ưuyền chéo. 

^ F, có kiểu gcn: X X®Y 

- Xét chung 2 cặp tính ưạng: 

Fi có kiểu gcn dị hỢp vc 2 cặp gcn, ưong đó 1 cặp gcn nằm trên NST thường, 

1 cặp gen nằm trôn NST giới lính —> các cặp gcn phân li độc lập với nhau. 

Hoặc giải thích bằng cách: Nếu các gcn phân li độc lập thì F2 phân li với tỉ lộ: 

(3 : 1) (3 : 1) = 9 : 3.: 3,: 1 = 56,25% : 18,75% : 18,75% : 6,25%. 

Tỉ lộ này đúng với tỉ lệ đề bắi. Vậy các gen phân li độc lập với nhau. 

F| đồng lính ->■ Ptc có ruồi cái kiểu hình thân xám - mắt đỏ, có kiểu gen 

AAX^X"^; ruồi đực kiểu hình thân đcn - mắt trắng, có kiểu gcn: aaX'’Y. 

- Sơ đồ lai: (Học sinh tự viôì). 

Câu 16 _ 

ở một loài, gcn A quy định cây cao, a quy định cây thâp; B quy định hạt đen, 

b quy định hạt xám. 

Tiến hành phép lai cặp bô mẹ thuần chủng với các cặp tính ưạng tương phản 

là cao - đen và lhâ'p - xám. 

Xác định tỉ lộ của từng loại hạt của các cây Fi; F2. Cho biết quá trình lự thụ 
phân xảy ra ở F| và F2; các gcn quy định các tính trạng trên liên kết hoàn toàn 

trôn nhiễm sắc thổ thường. 

Trả lời 

Theo đề, học sinh thực hiện các bước giải theo trình lự sau: 

- Viết kiểu gcn của bô" mẹ: 

AB ab 

AB^^ab 

Viết sơ đồ lai lừ p đến F|, rồi đến F2 

F,- lM. oM. 1^ 
^ ^ AB ^ ab ^ ab 

- Căn cứ vào kc"t quả sơ đồ lai, xác định tỉ lệ từng loại hạt theo yêu cầu của 

đề bài. 
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PHẦN 

3. 
CÁC ĐỂ THI ĐỂ NGHỊ 

NĂM 2007 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE 
Câu 1. 

a) Lí thuyết sinh thái: 

a.l. Màu sắc trên thân động vật có những ý nghĩa sinh học gì? Mỗi một ý 
nghĩa cho i ví dụ. 

a.2. Tại sao nước là môi trường sống thuận lợi cho các thủy sinh vật? 

b) Bài tập hệ sinh thái: 

- Sơ đồ ưôn mô tả mối quan hộ gì? 

- Giải thích vì sao số lượng loài chim ở Plorida - New York - Greenland 
lại giảm lừ lừ? 

Câu 2. 

a) - Vì sao sinh vật nhân chuẩn đa dạng, đặc thù? 

- Phân biệt vật châì di truyền chủ yếu của sinh vật nhân sơ và sinh vật 
nKân chuẩn. 

b) So sánh cơ chô lự sao của 2 nhóm sinh vật ưên. 

Câu 3. 

a) ơ người, hiện iượng chân lay dài hơn, đồng thời thủy linh thể ở mắt bị hủy hoại. 

Hiện iượng trên là gì? Cơ sở di truyền của hiện tưỢng trên? 

b) Phân biệt ưường hỢp di ưuyền ưên với qui luật di truyền đa gen. 
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Câu 4. 

a) Tiêu hóa: Vì sao khi ta nằm hoặc cúi xuống, thức ăn vẫn được nuốt vào và 
xuống dạ dày? 

b) Hô hâ'p: Khi bị lạnh hoặc bụi nhiều gây cử động hắt hơi. Nhờ cấu tạo nào 

của mũi gây ra hiện iượng này. Vai trò của cử động hắt hơi đối với con người? 

c) Tuần hoàn: Vì sao ở một số người máu rất khó đông? 

Câu 5. Quan sát một quần xã sinh vật ở sân nhỏ trước nhà: 

1. Mô tả qui mô của quần xã? 

2. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến quần xã như thế nào? 

Câu 6. 

Theo dõi sự di truyền màu sắc quả của 1 loài cây, người ta thu được thế hệ 
con phần li với tỉ lệ: 

4 quả màu đỏ. 

3 quả màu vàng, 

1 quả màu xanh. 

Hãy giải thích kết quả ưên? 

TRƯỜNG THPT TX CAO CÃNH - ĐồNG THÁP 
Câul. 

a) Giới hạn sinh thái là gì? 

- Trong điều kiện nào loài có vùng phân bố rộng, vùng phân bố hạn chế? 

b) Các hình tháp sau đây mô tả tháp sinh khối của các hệ sinh thái dưới nước 

và trên cạn. 

12 3 4 

b. 1. Cho biết tháp sinh thái ưẻ nhất, già nhất, bền vững nhâ't. 

b.2. Tháp sinh thái nào chỉ có ở hệ sinh thái dưới nước? 

b.3. Tháp sinh thái sô"4 xuâ^t hiện ưong hệ sinh thái có đặc điểm gì? 

c) Sinh khối của các loài sống ưong rừng nhiệt đới như sau: 

Loài A: 500 kg 

Loài B: 600 kg 

Loài C: 5000 kg 

Loài D: 50 kg 

Loài E: 5 kg 
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Chuỗi: 

1* A —^ B —► c —^ D 

2. E^D->A^C 

3. E^D-^C^B 

4. c —> A —> B —> E 

5. E->C->B->A 

ổ* c —^ A —^ D —^ E. 

Cho biêt chuỗi thức ăn nào có thể xảy ra trong hệ sinh thái trên? Tại sao? 

Câu 2. 

a) - ở động vật, 3 tổ chức dưới tế bào có axit nucleic là gì? 

- Phân biệt axit nuclcic của 3 tổ chức đó. 

Hãy xác định đầu 3’; đầu 5’; sỢi dẫn đầu; sỢi đi theo; Đoạn okazaki; ARN 
mồi vào các sô" trên sơ đồ cho hỢp lý. 

Câu 3. ' • 

a) Tại sao tần sô" hoán vị gen thường nhỏ hơn 50%. 

b) Có thể coi tần sô' hoán vị gen bằng 50% là phân li độc lập không? Tại sao? 

c) Có 2 loài sinh vật: 

- Loài I có kiểu gcn AaBb 

- Loài II có kiểu gen . 
ab 

Muốn nhận biết kiểu gen của mỗi loài ta làm thế nào? 

Câu 4. 

a) - Thức ăn lừ dạ dày chuyển xuống ruột từng đợt có ý nghĩa gì? 

- Trình bày cơ chế của hiện tượng trên. 
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b) Theo nguyên tắc ưuyền máu. Cho biết: 

Mẹ máu A có thể mang thai máu o không? tại sao? 

c) Tại sao lên cạn thì cá chết? 

Câu 5. 

Hai hồ A và B có diện tích mặt nước và độ sâu bằng nhau nhưng sinh khối tảo 

phân bố khác nhau như đồ thị. Hãy cho biết sự khác nhau về nhân tố sinh thái 
của môi trường ở hai hồ. 

Sinh khối đơn bào (kg/m^) Sinh khối tảo đơn bào (kg/m^) 

Câu 6: 

Ruồi giâm có các gen; A quy định thân xám 

a quy định thân đen 

B quy định cánh dài 

b quy định cánh ngắn 

a) Cho các cá thể ưong loài lai với nhau. 

Nằm ưên cặp NST 

- Có bao nhiêu phép lai thu được 4 kiểu hình. 

- Hãy viêt kiểu gen, kiểu hình của p ưong từng phép lai. 

b) F, có 3 kiểu hình được phát sinh từ 8 kiểu lổ hỢp giao tử. Hãy viết sơ đồ lai. 

(Biết không xảy ra đột biến) 

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG - QUẢNG NAM 
Câu 1. 

a) Trình bày khái niệm về nhịp sinh học? Nêu ví dụ về sự thích nghi theo 

mùa của sinh vật đối với môi ưường? 

b) Thế nào là ô nhiễm mồi trường? Đề xuâl một số phương pháp góp phần 

ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng môi ưường? 
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A. 

c) Cho 3 hình tháp sinh thái; 

A. Hình tháp số lượng, B. Hình tháp sinh khối và c. Hình tháp năng lượng. 

Hãy giải thích 3 hình tháp sinh thái giả định ưên? 

Câu 2 

a) Gen là gì? Tại sao nói gen là đỡn VỊ di truyền nhỏ nhât? 

b) Trình bày vai ưò của gen? ỉtỉARN? Protein? 

Câu 3. 

Với 2 cặp gen dị hỢp phân li độc lập, trình bày tóm tắt sự thay đổi tỉ lệ kiểu 

hình ở F2 ưong lai hữu tính? 

Câu 4. 

Trình bày đặc điểm cấu tạo của răng và xương sọ của động vật ăn thịt và 

động vật ăn thực vật phù hỢp với chức năng tiêu hóa và kiếm ăn? 

Câu 5. 

Quan sát kết hỢp với dự đoán, hãy thống kê các loài động vật, thực vật chủ 
yếu sống ưong ao hồ, ruộng ở quê em? Mô tả sơ lược đặc điểm hình thái của 

thực vật sông ở nưđc? 

Câu 6. 

Khi lai hai thứ thuần chủng với nhau đều quả bầu dục, ngọt. Cho F| tiếp tục 

giao phấn với nhau đưỢc F2: 

Trưỉ/riỊỊ h(/p 1: 1 quả dài, ngọt: 2 quả bầu dục, ngọt: 1 quả ưòn, chua. 
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Trưỉmg hợp 2: 42 quả bầu dục, ngọt: 24 quả dài, ngọt: 16 quả ưòn, chua : 9 

quả ưòn, ngọt; 8 quả bầu dục, chua ; 1 quả dài chua. 

Hãy biện luận và viết sơ đồ lai cho từng trường hỢp từ p đến pỊ. Cho biết quả 
dài do gen lặn quy định và các gen nằm ưên nhiễm sắc thể thường. 

TRƯỜNG TRƯNG HỌC CHUYÊN KONTUM 
Câu 1. 

a) Thế nào là diễn thế sinh thái? Nguyên nhân nào gây ra diễn thế sinh thái? 

Tầm quan ưọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái? 

b) Trúhg cá hồi bắt đầu phát triển ở 0‘’c, nếu nhiệt độ nước tăng dần đến 2*’c thì 

sau 205 ngày trứng mới nở thành cá con. 

- Xác định tổng nhiệt hữu hiệu cho sự phát ưiển từ ưứng đến cá con? 

- Nếu nhiệt độ lừ 5*’c và 10'’c thì mất bao nhiêu ngày? 

- Tính tổng nhiệt hữu hiệu ở nhiệt độ 5‘’c và 10‘’c. Rút ra kết luận. 

- Cho biết ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự phát triển cá hồi. Tại sao gọi tổng 

nhiệt hữu hiệu là hằng số nhiệt. 

Câu 2. 

a) Trong các cơ chế di truyền cTcấp độ phân tử thì nguyên tắc bổ sung và 

nguyên lắc khuôn mẫu đưỢc thể hiện như thế nào? 

b) Một gen rất ngắn được tổng hỢp ưong ống nghiệm có trình tự nucleotit như 
sau: 

Mạch ì: TAX.ATG.ATX.ATT.TXA.AXT. AAT.TTX.TAG.XAT.GTA 

Mạch 2: ATG.TAX.TAG.TAA.AGT.TGA.TTA.AAG.ATX.GTA.XAT 

Gcn này đưỢc dịch mã trong ống nghiệm cho ra một chuỗi polipeptit chỉ 
gồm có 5 axil amin. 

Hãy xác định mạch nào ưong hai mạch của gen nói trên được dùng để 
lổng hỢp nên mARN, viết các dấu 5 và 3 vào các đầu của gen. 

Câu 3. 

a) Giải thích cặp alen dị hỢp. Cách xác định cặp alen đó ở cơ thể sinh vật? Ý 

nghĩa của nó đối với thực tiễn sản xuất? 

b) Hãy nêu đặc điểm chính của các mối quan hộ giữa gen vđi tính trạng của 

cơ thể sinh vật. Mỗi đặc điểm cho một ví dụ. 

Câu 4. 

a) về mặt câu tạo, ống tiêu hóa của động vật ăn cỏ có gì khác biệt so với 
động vật ăn thịt? 

b) Vì sao người ta có thể thở bình thường ngay cả khi không hề suy nghĩ gì 

(kể cả khi ngủ). 
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c) Tại sao ở cá tôn lại hệ tuần hoàn đơn, ưong khi động vật có xương sống 

bậc cao (chim, thú) có vòng tuần hoàn kép? 

Câu 5. 

Một nhà sinh thái học muốn nghiên cứu xem có những sai khác nào không 

giữa thảm thực vật giữa hai triền dốc nam và bắc), ông ta kéo một sỢi dây từ 
đỉnh xuống triền dốc và cứ 2m lại đặt một khung hình vuông sát với sỢi dây. Dựa 

vào các ô này nhà sinh thái học ước lính và ghi nhận diện tích mà mỗi loài cây 

chiêm lĩnh. Kĩ thuật này ưong nghiên cứu sinh thái học nhằm mục đích gì? 

Câu 6. 

ở chuột lang, màu lông đưỢc quy định bởi một số alcn c'’: đen, ơ kem, c* 
bạc, c': màu bạch tạng. Hãy phân tích kết quả các phép lai sau đây và xác định 

trình tự đúng nhât của các alen theo quan hệ trội lặn giữa chúng: 

Phép 

lai 
Kiểu hình của bô' mẹ Kiểu hình của đời con 

Đen Bạc Kem 
Bạch 

lạng 

rrt /? 

Tống 

sỗ 
1. Đen X Đen 22 0 0 0 22 

2. Đen X Bạch lạng 10 9 0 0 19 

3. Kem X Kem 0 0 30 11 41 

4. Bạc X Kem 0 23 11 12 46 

A. c” > ư >ơ> c 

B. c'’ > C' > C" > ơ 
c. c > C' >Ơ>C' 

D. C''>C' >C">C*. 

TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN - ĐÀ NẨNG 
Câu 1. 



Cho nhận xét và giải thích về diễn biến sô" lượng của chuột theo thời gian ứng 

với các đoạn A, B, c, D trên đồ thị? Cơ chế chính nào chi phối diễn biến số 
lượng chuột ở mỗi giai đoạn đó? 

b) ở cao nguyôn nhiệt độ trung bình ngày là 20‘’c, một loài sâu hại quả cần 

thời gian là 90 ngày để hoàn thành cả chu kì sông của chúng, ở đồng bằng nhiệt 
độ trung bình cao hơn 3"C thì thời gian cần hoàn thành chu kì sông là 72 ngày. 

- Tính nhiệt độ ngưỡng phát triển của sâu? 

- Nêu nhiệt độ trung bình ngày là 18‘’C thì sâu cần bao nhiêu ngày để hoàn 

thành chu kì sốhg? 

Câu 2. 

a) Nguyên lắc bổ sung được biểu hiện như thế nào trong câu trúc và các cơ 
chế di truyền ở cấp độ phân tử? 

b) Giả sử một mạch*đơn ADN có tỉ lệ ™ ^ Y “ ^ niạch bổ 

sung và ưôn cả phân lử là bao nhiêu? 

Câu 3. 

So sánh qui luật di truyền phân li độc lập với qui luật hoán vị gcn của 2 cặp 

tính trạng ưội hoàn toàn do 2 cặp gcn ưên nhiễm sắc thể thường qui định. 

Câu 4. 

a) Nguyên nhân và hậu quả khi ruột non hấp thụ châ"t dinh dưỡng kém? 

b) Qui luật hoạt động của lim? Tính ưu việt của hệ tuần hoàn kép? 

c) Vì sao cá hô hấp tô"t dưới nước, người hô hấp tô"t ưên cạn? 

Câu 5. 

Hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm ảnh hưởng của ánh sáng lên sự sinh 

trưởng của cầy? 

Câu 6: 

ở một loài thực vật, màu hoa do một gen chi phối. Sau đây là kê"l quả của 

một sô" phép lai; 

Phép lai p F, 

1. Đỏ 1 X hồng 100% đỏ. 

2. Đỏ 1 X trắng 100% đỏ. 

3. Đỏ 2 X hồng 201 đỏ : 101 hồng 

4. Đỏ 2 X trắng 150 đỏ : 149 hồng 

5. Đỏ 3 X hồng 182 đỏ : 90 hồng: 89 trắng 

Giải thích sự di ưuyền của màu hoa và viết sơ đồ lai cho mỗi phép lai ưên. 
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TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - ĐồNG NAI 
Câu 1. 

a) Hệ sinh thái nhãn tạo và hệ sinh thái tự nhiên có điểm gì giống và khác nhau? 

b) Trong một khu rừng nhiệt đới có các cây gỗ lớn và nhỏ mọc gần nhau, do 

bị bão lớn một cây to bị đổ ở giữa rừng, lạo nên một khoảng ưống lớn. Hãy dự 
đoán quá trình diễn thế xẩy ra ưong khoảng ưống đó. 

Câu 2. 

a) Sự khác nhau ưong hoạt động sao mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân 

chuẩn? Vì sao có sự khác nhau đó? mARN của sinh vật nhân sơ và mARN của 
sinh vật nhân chuẩn có gì khác nhau? 

b) Vì sao cơ chô điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ đơn giản hơn 
nhiều so với sinh vật nhân chuẩn? 

Câu 3, 

a) Điểm khác biệt ưong sự phát sinh biến dị qua quy luật phân li độc lập, 
hoán vị gcn và lác động qua lại giữa các gcn? Nêu ví dụ minh họa. 

b) Làm thê nào để có thể phát hiện được hai gen nào đó là liên kết với nhau 
trên 1 nhiễm sắc thể hay phân li độc lập với nhau? 

Câu 4. 

a) Nguyên nhân chủ yếu để: 

- Máu chảy liên tục ưong hệ mạch? 

- Máu chảy với tốc độ khác nhau ưong hệ mạch? 

- Tạo nên mạch đập? - - 

b) Vì sao động vật nhai lại nồng glucoza trong máu luôn rất thấp? 

c) Sau đây là bảng ghi thành phần khí ưao đổi ở phổi: 

O2 CO2 N2 

Khí hít vào 20,96 0.02 79.02 

Khí thở ra 16,4 4,1 ’ 79,5 

Giải thích: 

- Vì sao lượng N2 ưong khí thở ra cao hơn lượng N2 ưong khí hít vào? 

- Khí N2 có vai ưò gì ưong hô hấp? 

Câu 5. 

Fi gồm các cặp gen dị hỢp quy định các tính trạng cây cao, hoa đỏ. 

F| lai với cầy khác được F2 gồm: 

315 cây thấp, hoa đỏ 
101 cây cao, hoa đỏ. 

108 cây cao, hoa vàng. 

32 cây thấp, hoa vàng. 

152 



Cho biết màu hoa do một cặp gcn quy định. 

a) Xác định quy luật di truyền của các lính ưạng. 

b) Xác định kiểu gcn của F| và cây đem lai. Viết sơ đồ lai từ Fi đến F2. 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ Tự TRỌNG - CẦN thơ 
Câu 1. 

1. a) Thế nào là biến động sô lượng cá thể ưong quần thể? 

b) Cho biết nguyên nhân gây nên biến động số lượng cá thể ưong các quần 

thể sau: 

Quần thế 
Nguyên nhân gây nên 

biến dộng sô' lượng 

Mèo rừng 

Cá cơm ở vùng biển Peru 

Sâu hại mùa màng 

Muỗi 

Chim cu gáy 

Động thực vật ở rừng u Minh 

Bò sát, gặm nhâ"m 

Thỏ ở Auslralia 

c) Ý nghĩa việc nghiên cứu biến động sô" lượng cá thể ưong quần thể? 

d) Trình bày cơ chế duy ưì trạng thái cân bằng của quần thể? 

2. Trong một hồ nước, lảo cung câ"p cho giáp xác 30% và cá mè trắng 20% 

nguồn năng lượng của mình. Cá mương khai thác 20% năng lượng của giáp xác 

và là mồi cho cá lóc. Cá lóc tích tụ 10% năng lượng của bậc dinh dưỡng. Liền kề 
với nó và có tổng sản lượng quy ra năng lượng là 36.000 Kcalo. Tính tổng năng 

lượng của cá mè trắng? 

Cồu 2.: Cơ sở di truyền ở câ"p độ phân lử: 

a) Nguyên lắc bổ sung thể hiện ưong câu trúc di ưuycn như thế nào? 

b) Người la có thể đưa mARN của người vào dịch mã trong ống nghiệm bằng 

cách sử dụng hộ thông sinh lổng hỢp prolcin của vi khuẩn. Có thổ rút ra những 

kết luận gì về kc"l qụả thực nghiệm nói trôn? 

Câu 3. 

1. Gcn thứ nhâ"t gồm 2 alcn, nằm trên cặp NST thứ nhâ"l. Gen thứ hai gồm 3 

alcn, nằm ưên cặp NST thứ hai. Gcn thứ ba gồm 4 alen nằm trên cặp NST khác. 

a) Có thể có bao nhiêu loại giao tử, bao nhiêu kiểu gen khác nhau, bao nhiêu 

kiểu gcn đồng hỢp, dị hỢp trong quần thể? 
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b) Nêu như mỗi cặp gen quy định một tính ưạng và ở cặp gen thứ nhât alen 

trội không hoàn toàn lân át alcn lặn thì tỷ lệ phân tính kiểu hình ở đời con sẽ như 
thô nào nc"u lai giữa hai cơ thể có kiểu gen: AaBbDd X AabbDd. 

2. Hiện tượng di truyền gen đa hiệu và di truyền gcn liôn kết hoàn toàn giốhg 

và khác nhau như thô nào? Bằng cách nào để có thổ xác định chính xác quy luật di 

ưuyền chi phôi tính trạng vì kết quả của hai hiộn tưỢng trên rất giốíng nhau. 

Câu 4. 

1. Khi huyôl áp giảm thì hoạt động hô hấp sẽ biến đổi như thế nào? Tại sao? 

2. ơ những người bộnh xơ gan, viôm gan qua nghiên cứu cho thấy lượng lipit 

ưong phân gia láng, cơ thể thiếu nghiêm trọng các viiamin A, D, E, K, hoạt động 

tiôu hóa giảm sút? 

3. Thế nào là huyếi áp tối đa, huyết áp lối thiểu và huyết áp trung bình? Huyết áp 

có liôn quan như thế nào với hoạt động của tim, mạch và vận tốc của máu? 

Câu 5. 

Các cây lá lốt, lá dong thường sông ở góc vườn dưới tán lá... cây bạch đàn, 

phi lao sông ở nơi quang đãng. 

1. Nhận xét vồ nhu cầu ánh sáng của các loại cây nôu trên. 

2. Đặc điểm của cây ưa sáng. 

Câu 6. 

1. Lai giữa 2 thực vật cùng loài với nhau đưỢc F| đồng tính. Fi tạp giao đưỢc 

F2 phân tính với tỷ lộ 15: 1. Những quy luật di truyền nào có thể mang lại kết 

quả trôn? Cho ví dụ và vict sơ đồ minh họa. Điểm khác nhau ở thế hệ p và Fi 

giữa các quy luật di truyền trong trường hỢp này là gì? 

(Biôt rằng tỷ lộ các kiểu gcn ỗ^hai giới tính, sức sống và khả năng thụ tinh 

của các giao tử như nhau). 

2. ơ cà chua, gcn A (thân cao), gcn a (thân thâp); gcn B (quả đỏ), gcn b (quả 

vàng). Giả sử cho cà chua thân cao, quả đỏ lai với cà chua thân thấp, quả vàng 

đưỢc F| đồng lính, Fị tạp giao tạo F2 có 66% là cây thần cao, quả đỏ. Hãy xác định 

vị trí tương đôi giữa hai cặp gen quy định chiều cao và màu sắc quả cà chua. 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN thượng HIỀN 

TP. Hồ CHÍ MINH 
Câul. 

1. Trình bày chu trình sinh địa hóa nitơ, tôn vi khuẩn tham gia chu trình. 

2. Một hộ sinh thái diộn tích 4 ha nhận năng lượng ánh sáng mặt ười 

1.000.000 kcal/mVnăm. Hiệu suât quang hỢp là 2,5%, năng lượng mât đi do hô 

hâp là 90%. Có một quần thể sóc sinh sông, mỗi con sóc cần một lượng cỏ 

4300g/ngày tính trôn khôi lượng khô, tạo cho con sóc một lượng chất sông tương 

đương 200 kcal/ngày/con. Bic"t một gam lá cỏ khô cung cấp 4 kcal. 
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a) Tính sản lượng thực của sinh vật sản xuâ'l. 

b) Hiệu suâl sinh thái của sinh vật liôu thụ bậc I. 

c) Sản lượng của đồng cỏ cỏ trong 1 năm 

d) Quần thể sóc đạt số ỉượng cân bằng là bao nhiêu con, thời gian bao lâu 

đạt cân bằng nếu ban đầu chỉ có 2 cặp sóc, tuổi đẻ là 1 năm, mỗi con 

cái đẻ 2 con (tỉ lộ đực : cái = 1 : 1). 

Câu 2. 
Tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1 do những qui luật di ưuyền nào, chỉ xét gen ưên NST 

thường, mỗi qui luật cho 1 ví dụ. 

Câu 3. 
a) Quan sát máu vận chuyển trong màng da chân ếch, hãy phân biệt động 

mạch, tĩnh mạch và mao mạch 

Trong ao hồ gồm có tảo, giáp xác, mè trắng, mè hoa, nhiều loài cá tạp như cá 

mương, cá dầu sử dụng gịáp xác làm thức ăn, đồng thời 2 loại cá trôn lại là thức 

ăn cho cá quả. Vẽ lưới thức ăn. 

Câu 4. 
a) Một gcn rất ngắn đưỢc tổng hỢp ưong ống nghiệm có trình tự nuclcolit như sau: 

Mạch I: TAX ATG ATX ATT TXA AXỊ AAT TTX TAG XAT GTA 

Mạch 2: ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX GTA XAT 

Gcn này dịch mã ưong ông nghiệm, cho ra chuỗi polypeptil gồm 5 axit amin. 

Hãy xác định mạch khuôn để tổng hỢp ra mARN, Đánh dâu 5’ và 3’ vào các đầu 
của gcn. Giải thích. 

b) Tại sao khi sử dụng một cn/,im để phiên mã ngược tổng hỢp gen từ nhân 

lạo lừ mARN của vi khuẩn E.Coli người ta thu đưỢc gen có chiều dài lớn 

hơn chiều dài mARN? Giải thích vc đặc điểm này của gen. 

c) Các loại mARN, tARN, rARN có thời gian tồn tại như thô nào? 

Câu 5. 
a) Phân biệt cơ quan tiêu hóa động vật ăn hạt và động vật ăn cỏ. 

b) Cơ chế điều hòa hô hâ'p ở người. 

Câu 6. 
p thuần chủng khác nhau bởi các cặp gcn tương phản, F| đồng loạt quả 

bầu dục, hoa đỏ. Cho F| lai với cơ thể khác thu đưỢc F2: 

1 cây quả tròn, hoa đỏ 
1 cây quả tròn, hoa hồng 

2 cây quả bầu dục, hoa đỏ 
2 cây quả bầu dục, hoa hồng 

1 cây quả dài, hoa hồng 

1 cây quả dài, hoa trắng. 

Biện luận, sơ đồ lai. Biôl hình dạng quả do 1 cặp gcn (lính ưạng quả dài, 

hoa trắng chỉ gồm các cặp gcn lặn) 
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TRƯỜNG THPT THỊ XÃ SA ĐÉC - ĐồNG THÁP 
Câu 1. 

a) Khi nghiên cứu mộl quần xã sinh vật gồm các loài A, B, c, D và E, một 

nhà sinh thái học nhận thấy nếu loại bỏ hoàn toàn loài A ra khỏi quần xã (Thí 

nghiệm 1) thì loài E bị biên mâl khỏi quần xã và quần xã chỉ còn lại loài B, c và 

D, trong đó loài B lúc này có sô" lượng đông hơn nhiều so với trước khi thí 

nghiệm. Trong thí nghiệm 2 nhà khoa học này lại loại bỏ hoàn toàn loài c ra 

khỏi quần xã, chỉ để lại các loài A, B, D và E. Sau một thời gian nhà sinh thái 

nhận thây quần xã chỉ còn lại loài A (các loài B, D và E bị biên mâ"t hoàn toàn 

khỏi quần xã). 

Hãy giải thích các kết quả của hai thí nghiệm trôn và rút ra vai ưò của các 

loài trong quần xã 

b) Một học sinh muốn ước tính kích thước của quần thể bọ sông ưong một 

thân gỗ. Học sinh đó đã bắt đưỢc 40 con, đcm đánh dâu chúng, rồi lại thả chúng 

vào quần thổ. Sau 24 giờ thả ra, học sinh đó lại bắt 40 con, trong đó có 16 con 

đưỢc đánh dâu. Giả sử không có con nào đưỢc sinh ra thêm, chết đi hoặc di 

chuyển khỏi quần thể hoặc không có con nào từ quần thể khác vào. Hãy tính số 
lượng cá Ihc của quần thể này. 

Câu 2. 

a) Sự khác nhau ưong câu lạo của ADN và ARN. 

b) Một đoạn mạch đơn ADN có trình nuclcotil như sau: 

5’.... gtaxxaagataagt;... 3’ 

Đoạn mạch đơn ưôn có chứa một đoạn gen câu ưúc. Hãy xác định trình tự 
ribonuclcolil của đoạn mạch mARN được tổng hỢp lừ đoạn gcn ưôn. 

Câu 3. Một sô" cá thể dị hỢp 2 cặp gcn (Aa, Bb). Gen nằm ưên nhiễm sắc thể 
thường. 

a) Cá thể này có thể có kiểu gcn như thế nào? 

b) Quy luật di ưuyền nào chi phôi các tính ưạng do các gen ưên qui định. 

c) Cho cá thể này lai với cá thể có kiểu gcn thế nào để ở thế hộ lai: 

- Nhận đưỢc nhiều kiểu gcn nhâ"t. Cho Ví dụ. 

- Nhận được ít kiểu gcn và ít kiểu hình nhâ"l. Cho Ví dụ. 

Câu 4. 

a) Nhận định sau đây đúng hay sau? Giải thích. 

“Máu trong lĩnh mạch ưôn gan có màu đỏ ihẫm vì chứa nhiều châ"t bã và 

có râ"t ít châ"t dinh dương ” 
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b) Sơ đồ dưới đây ứiể hiện điều gì? Phân dch các số liệu ưên sơ đồ. 

0.03%C02 4%C02 

Một thí nghiệm được tiến hành như sau: Có 3 lọ thủy tinh đánh số 1, 2, 3 

và cho nước ao vào>: , 

+ Lọ 1: Cho vào 1 con cá nhỏ, 1 cành rong. \ 

+ Lọ 2: Cho vào 1 con cá nhỏ, 5 hay 6 cành rong. 

+ Lọ 3: Cho vào 1 cành rong, 5 hay 6 con cá nhỏ. 

Đậy kín lọ và đặt bên cửa sổ. 

a) Cho biết kết quả của thí nghiệm sau 3-4 ngày, giải thích. 

b) Mục đích của thí nghiệm. 

Câu 6. 

ở ong mật, gen A quy định cánh dài là ưội hoàn toàn so với gen a quy định 

cánh ngắn, gen B quy định cánh rộng ưội hoàn toàn so với gen b quy định cánh 

hẹp. Hai gcn này cùng nằm ưên một nhiễm sắc thể và xảy ra ưao đổi chéo. 

P: Ong cái cánh dài rộng X ong đực cánh ngắn, hẹp 

F|: 100% ong cánh dài, rộng 

a) Cho biết kiểu gen của p. 

b) Cho F| tạp giao, F2: ong đực, cái có nhữhg kiểu hmh như thế nào? 

c) Nếu phép lai ưên không phải là ong mật mà là ruồi giấm thì kết quả ở F2 

giống hay khác so với phép lai ưên? Tại sao? 
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ĐẨP ẨN 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE 
Câu 1. 

a) 

a. 1. Màu sắc trên thần động vậi có những ý nghĩa sinh học sau: 

- Nhận biết đồng loại: ở những loài có tập tính sống đàn, có màu sắc đàn như 
các vạch, các xoang, các chấm màu đa dạng. 

- Ngụy trang. VD: Sâu ăn lá cây có màu lục, rắn lục có màu xanh của lá. 

- Báo hiệu khi cđ thể chứa chất độc. VD: Ong vò vẽ có màu nâu đỏ báo hiệu 

cơ thể chúng có nọc độc. 

- Nhiều loài sinh vật nhỏ bé không có nọc độc có màu bắt chước những con 

vật có châl độc đổ dọa nạt kẻ thù. VD: rắn hiền nhưng có màu và hình dạng của 

rắn hổ mang. 

- Khoe mẽ để dụ dỗ con cái. VD: Chim công trông có bộ lông sặc sỡ rât đẹp 

để báo cho chim mái biết; “Ta đây khỏe mạnh” để được chim mái kết đôi. 

a.2. Nước là môi ưường sông thuận lợi cho các thủy sinh vật vì: 

- Nước có nhiệt dung riêng rất lớn, ưuyền nhiệt kém nên có tính ổn định cao. 

- Nước có khả năng hoà tan râ't nhiều châ't như các châ't dinh dưỡng, khí oxi, 

khí CO2,... nên nước là nơi khai thác thức ăn, khí O2, CO2,... do đó ưở thành môi 

trường sống thuận lợi cho các loài thủy sinỉi vật. 

- Nước luôn luôn vận động nêTt mang O2, thức ăn cho những loài sống cố 
định và giúp chúng phát tán nòi giống. 

b) - Sơ đồ trên mô tả mối quan hệ suy thoái về số lượng loài chim biến đổi 

theo vĩ độ địa lý (từ xích đạo đến bắc cực thì số.lượng loài chim giảm dần). 

- Số lượng loài chim giảm dần lừ Plorida - New York - Grecnland vì: điều kiện 

sống thuận lợi giảm dần từ Plorida đến Grccnland: ở vùng xích đạo, nhiệt đới do 

nhiệt độ và lượng mưa cao, khá ổn định hơn so với vùng gần cực hay vùng cực. 

Câu 2. 

a) • Phân biệt vật chất di truyền (VCDT) chủ yếu của sinh vật nhân sơ và 

sinh vật nhân chuẩn; 

Sinh vật nhân sơ Sinh vật nhân chuẩn 

- VCDT chủ yếu là ADN nằm trong 

vùng nhân của tế bào, không có màng 

nhân bao bọc. 

- VCDT chủ yếu là ADN nằm ưong 

nhân tế bào, nhân có màng nhân bao 

bọc. 
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- Chỉ có 1 phân lử ADN dạng vòng, - Có nhiều phân tử ADN dạng xoắn kép 

không kết hỢp vđi histon: ADN trần. (số lượng ADN = số lượng NST của tế 
bào, do 1 NST được cấu tạo = 1 phân tử 

_ ADN), có kết hỢp với histon._ 

• Sinh vật nhân thực đa dạng, đặc thù vì: 

- Tế” bào sinh vật nhân thực đưỢc câu tạo bởi ADN, ADN đa dạng, đặc thù. 

- ADN có câu lạo đa phân, mỗi đơn phân là 1 nucleotit. Từ 4 loại nucleotil 
(A, T, G, X) lạo nên vô số ADN. 

- ADN phân biệt nhau ở: sô" lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các 
nuclcotit trong ADN. 

b) • So sánh cơ chô tự sao của 2 nhóm sinh vật trên. 

Sinh vật nhân sơ Sinh vật nhân chuẩn 

Chỉ có 1 ADN lự sSo.' 

- ADN mẹ tách ra thành 1 câu 

trúc dạng chữ Y gọi là “chạc” sao 

chép. 

- Hai mạch sao chép ngược 

chiều nhau, trong đó 1 mạch bổ- 

sung mạch có chiều (3’ -> 5’) hình 

thành liên tục, mạch còn lại hình 

thành lừng đoạn. 

- Có ít loại cnzim sao chép hơn 

sinh vật nhân chuẩn. 

Có nhiều ADN lự sao. 

- Mỗi ADN gồm 2 mạch polinucleotit. 

Sao chép ngược chiều nhau. 

- Cơ chế sao chép: Hình thành các 

vòn^sao chép ADN bắt đầu tách ra từ 1 

điểm. Mỗi vòng sao chép đều hình 

thành 2“chạc”Y. 

- Mỗi phân tử ADN có thể có nhiều 

vòng sao chép và sự sao chép có thể 
diễn ra đồng thời trên nhiều ADN. 

- Có nhiều loại enzim sao chép hơn 
sinh vật nhân sơ. 

• Mạch ADN mới hình thành bao giờ cũng hình thành theo chiều 5’ 3’ vì 

cnzim ADN polimeraza chỉ có thể bổ sung nucleotit vào nhóm 3’ - OH. 

Câu 3. 

a) Đó là hội chứng Macphan. 

Hội chứtig này là do 1 gen đột biến ưội đa hiệu: vừa qui định tính ưạng chân tay 

dài, vừa qui định đặc điểm thủy tinh thể ở mắt bị hủy hoại: dnh đa hiệu của gen. 

b) Phân biệt: 

Tính đa hiệu của gen Tính trạng đa gen 

- Một gen chi phối nhiều ưnh trạng. 

- Nhiều tính trạng cùng biểu hiện do 

1 gcn qui định. 

- Nhiều gen không alen cùng qui 

định 1 lính trạng. 

- Túứi ưạng biểu hiện là do các gen 

không alen tương tác với nhau qui định. 
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Câu 4. 

a) - Nuối là động tác nửa lự động. Trong giai đoạn đầu, nuốt là một động tác có ý 

thức: con người chủ động ngậm môi lại, lưỡi nâng cao viên thức ăn lên, ân nó vào 

vòm cứiig, sau đó lưỡi rụt lại một chút đổ đưa thức ăn vào vòm mềm, sát với họng. 

Thức ăn chạm vào hầu, vào thực quản. Từ đây nuốt là động tác tự động. 

- Thực quản đưỢc câu lạo bởi lớp cơ trơn (cơ vòng và cơ dọc) nên thực quản 

co bóp một cách lự động theo kiểu nhu động. Nhờ vậy mà có thể nuốt thức ăn 

không lộ thuộc vào ưọng lực của nó, ngay cả khi nằm hoặc cúi xuống. 

b) - Trong xoang mũi có các cơ quan thụ cảm rât nhạy với các tác nhân kích 

thích như bụi, lạnh,... 

- Hắt hơi là một phản xạ lự vệ của cơ thể, tạo ra một luồng hơi mạnh vđi tốc 

độ rất cao để có thổ tống đưỢc tác nhân kích thích ra bên ngoài. 

c) ở một sô người máu rât khó đông là do những người này có sự thiếu hụt 
một ưong sô" các yếu tô" tham gia vào quá trình đông máu như: 

- Yếu tố quan ưọng là prothrombin và fibrinogcn làm cho máu khó đông. 

- Vilamin K kích thích sự hình thành prothrombin và nbrinogen. 

- Yếu lố chống hcmophilia (yếu tô VIII) (đây là người bị bệnh máu khó đông). 

- Sô" lượng tiểu cầu giảm dẫn đc"n máu khó đông, gây chảy máu ở tĩnh mạch 

nhỏ và mao mạch. 

Câu 5. 

1. Mô tả qui mô của quần xã: 

- Kích thước của quần xã (diện lích). 

- Địa chỉ. 

- Đặc điểm của khu vực xuììg quanh. 

2. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái: 

a) Vô sinh: 

- Thời tiết: 

+ Gió 

+ Nhiệt độ 

+ Độ ẩm 

- Tính châ"l, loại đâ"t, độ phì nhiêu, độ chua mặn. 

b) Hữu sinh; 

- Thực vật: Có ít nhâ"t 5 loài 

- Động vật: Có ít nhâ"t 5 loài. 

- Xác định độ nhiều. 

- Sự phân bô". 

- Các mối quan hộ. 
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Câu 6. 
- Biện luận qui luật tương tác gen; 

F| phân li với tỉ lệ: 4 quả màu đỏ: 3 quả màu vàng: 1 quả màu xanh. F| có 8 
kiểu lổ hỢp giao tử => F| nhận giao tử từ p một bên có 4 loại giao tử và một bên 

tạo 2 loại giao tử. p tạo 4 loại giao lử có kiểu gen dị hỢp về 2 cặp gen không 

alen. Cặp tính ưạng màu quả chịu sự chi phôi của qui luật tương tác gen. 

Đặt 2 cặp gcn: A, a; B, b 

p có kiểu gen dị hỢp 2 cặp gen; AaBb 

p có kiểu gcn dị hỢp 1 cặp gen có thể là: Aabb, aaBb, AaBB, AABb 

p không thể có kiểu gen AaBB và AABb vì p tạo 2 loại giao tử AB và aB (hay 

Ab) => F| không phân li thành 3 loại kiểu hình do giao tử AB làm cho 1/2 F| có kiểu 

hình A- B-. Vậy p có thể có kiểu gen Aabb hay aaBb. 

1. Nếu p có kiểu gtn: AaBb X Aabb đưỢc F| phân li về kiểu hình: 

3A- B- : 3A- bb : laaB- : 1 aabb 

a) Trường hỢp 1: Kiểu tương lác bổ ượ; 

Biện luận kiểu tương tác: 

Sơ đồ lai: 

: Quả^vàng 

: Quả đỏ 
; Quả đỏ 
: Quả xanh 

b) Trường hỢp 2: Kiểu tương lác át chế gen trội (gen B át chế) 

Kiểu gen; A- B- ; Quả đỏ 
; Quả đỏ 
: Quả vàng 

; Quả xanh 

Kiểu gen A- B- 

Kiểu gen A- bb 

Kiểu gcn aaB- 

Kiếu gcn aabb 

Kiểu gen: aaB- 

Kiểu gcn: A- bb 

Kiểu gcn: aabb 

Sơ đồ lai: 

c) Trường hỢp 3: Kiểu tương tác át chế gcn lặn (cặp gen bb át chế cặp gen A, 

Kiểu gen: A- bb : Quả đỏ 
Kiểu gen: aabb : Quả đỏ 
Kiểu gcn: A- B- : Quả vàng 

Kiểu gen; aaB- : Quả xanh 

(Do B không át chế => A: quả vàng; a: quả xanh). 

2. Nếu p có kiểu gen: AaBb X aaBb 

=> F|: 3A- B : 3 aaB- : 1 A-bb : 1 aabb 

=> Có 3 kiểu tương tác như trên nhưng; 

- Tương lác át chế gcn trội: Gen A át chế. 

- Tương tác át chế gen lặn: Cặp gen aa át chế. 
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TRƯỜNG THPT TX CAO LÃNH - ĐồNG THÁP 

Câul. 

a) Giới hạn sinh thái là khoảng cách giá ưị xác định về mỗi nhân tô" sinh thái, 

ở đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định qua thời gian. 

- Loài có vùng phân bố rộng là loài có giới hạn sinh thái rộng đôi với 

nhiều nhân tô" sinh thái. 

- Loài có vùng phân bô" hạn chô" là loài có giới hạn sinh thái rộng đôi với 

nhân tô" sinh thái này và hẹp đôi với nhân tô" sinh thái khác). 

b) b. 1. Tháp 2 là tháp trẻ nhất. 

Tháp 1 là tháp già nhâ"l. 

Tháp 1 là tháp bền vững nhâ"t. 

b.2. Tháp 3 là tháp sinh thái chỉ có ở hệ sinh thái dưới nước). 

b.3. Tháp 4 xuâ"t hiện trong hệ sinh thái khi; 

Bậc 3 của hệ sinh thái là loài rộng thực hoặc kí sinh có sinh khối lớn. 

c) Chuỗi 6 vì sinh khôi giảm dần qua các bậc dinh dưỡng. 

Chuỗi 4 nêu loài B là loài rộng thực. 

Câu 2. 

a) - Ribôxôm, ly thể, nhân là 3 tổ chức dưới tế bào có axit nuclêic. 

- Phân biệt axit nuclêic của 3 lổ chức đó. 

Ribôxôm “xỹthể Nhân 

ARNr ANÔ AND 

Một mạch 2 mạch 2 mạch 

Poliribonucleolil Polinucleolil Polinucleotil 

Xoắn Dạng vòng khép kín . Dạng thẳng 

b) 1. 5’ 

2.3’ 

3. Sợi dẫn đầu 

4. ARN mồi 

5. Đoạn oka/.aki 

6. Sợi đi theo. 

Câu 3. 

a) Tần sô" hoán vị gcn thường nhỏ hơn 50% vì: 

- Xu hướng liên kết gen hoàn toàn là chủ yô"u. 

- Hoán vị gcn chỉ xảy ra giữa 2 trong 4 Crômatit của cặp đồng dạng. Vì 

vậy tần sô" hoán vị đạt tối đa là 50%. 
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- Không phải tế bào nào có cùng kiểu gen cũng xảy ra hoán vị gen: Có tế 
bào không xảy ra hoán vị, có tế bào xảy ra hoán vị gen. 

Do đó lần số hoán vị thường nhỏ hơn 50%. 

b) Không thể coi hoán vị gen với tần số hoán vỊ 50% là hiện tưỢng di truyền 
độc lập. 

- Di ưuyền độc lập mỗi gen nằm trên 1 nhiễm sắc thể riêng và phân li 
không phụ thuộc vào nhau. 

— Hoán vị gen tạo nhóm gen liên kêt mđi nhưng vẫn còn giao tử chứa gen 
liên kết hoàn toàn. 

- Kêl quả lai tạo ra kiểu gcn khác nhau. 

Ví dụ: AaBb X AaBb -> 9 kiểu gen 

AB AB , _ . ' " 
Tần sô hoán vị 50% 10 kiểu gcn. 

ab * 'ab ^ 

c) Để phân biệt kiểu gen của mỗi loài người ta sử dụng 2 phương pháp: 

* Cho cơ thể đó lai phân lích: 

- Nếu Fb có 2 kiểu hình tỉ lệ 1 : 1 hoặc 4 kiểu hình tỉ lệ khác 1 : 1 : I ; 1. 

=> Kiểu gcn của cơ thể đó là ——. 
'ab' 

- Nêu Fb có 4 kiểu hình tỉ lệ 1 : 1 ; 1 : 1 

Kiểu gen của cơ thể đó là AaBb. 

* Cho tự thụ phấn; 

- Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là: 

9:3:3; 1 

Hoặc: 9:6:1 

9:3:4 

=> Kiểu gcn của cơ thể đó là AaBb 

- Nôu tỉ lộ ở đời con là 3 : 1, 

Hoặc khác: 9 : 3 : 3 : 1 

9:6:1 

9:3:4 

=> Kiểu gcn của cơ thể đó là 
AB 

ab 

Câu 4. 

a) * Thức ăn chuyển xuống ruột lừng đợt có ý nghĩa là: 

- Dỗ dàng ưung hòa lính axit của thức ăn. 
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- Các Enzim đủ thời gian biến đổi thức ăn. 

- Đủ thời gian hâ'p thụ chất dinh dưỡng. 

* Thức ăn xuống ruột từng đợt có liên quan đến sự đóng mở môn vị. 

- Sự co bóp của dạ dày với áp lực ngày càng tăng làm cơ vòng môn vị mở. 

- Do pH ở tá tràng thay đổi khi thức ăn từ dạ dày xuống (kiềm axit) gây 
phản xạ có thắt cơ vòng môn vị. 

b) * Mẹ nhóm máu A có thổ mang thai nhóm máu o vì: 

- Máu mẹ và máu con không tiếp xúc trực tiếp với nhau. 

- Trao đổi chât được thực hiện qua màng mao mạch của mẹ và của con tại 
nhau thai. 

c) Hô hấp: 

Lên cạn cá chết vì: 

- Cá thở bằng mang => dòng nước qua mang giúp cá trao đổi O2 và CO2 tốt. 

- Lực chảy của dòng nước làm xòe các lá mang lăng bề mặt ưao đổi. 

Khi lên cạn cá chết vì: 

- Các lá mang mâ't nước Không trao đổi O2 và CO2. 

- Không có lực đẩy của nước làm xòc các lá mang nên chúng dính lại làm 
giảm diện lích liếp xúc). 

Câu 5. 

- Tảo ở hồ B nổi trên mặt nước. 

- Tảo ở hồ A chìm sâu dưới nước vì: -»• 

+ Hồ A nước trong hơn hồ ánh sáng xuông được độ sâu hơn hồ B). 

+ Đáy ở hồ B có nhiều chất hiĩu cơ do quá trình phân giải của hệ vi sinh tạo 
ra nhiều khí CO2, mêtan, ... 

- Khí từ đáy hồ nổi lên đẩy các sinh vật phù du nổi lên mặt nước ưong đó có tảo. 

Câu 6. ' - 

Ruồi đực không hoán vị => Tạo tối đa 2 loại giao tử. 

Ruồi cái có hoán vị => Tạo tôi đa 4 loại giao tử. 

a) Có 10 phép lai thu đưỢc 4 kiểu hình: 

- 4 phép lai -> 4 kiểu tổ hỢp -> 4 kiểu hình: 

1. Q thân xám, cánh dài X Qi thân đen, cánh ngắn 

AB 

ab 

ab 

ab 

2. Ọ thân xám, cánh dài X Q, thân đen, cánh ngắn 

aB 

ab 

ab 
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3. Ọ thân xám, cánh ngắn X Q. thân đen, cánh dài 

X — 

ab ab 

4. Ọ thân đen, cánh dài X Q, thân xám, cánh ngắn 

aB Ab 
—— X —— 

ab ab 

- 6 phép lai -> F| có 8 kiểu tổ hỢp 4 kiểu hình: 

1. Ọ thân xám, cánh dài X Q, thân xám, cánh dài 

AB AB 

ab ab 

2. Ọ thân xám, cánh dài X Q. thân xám, cánh ngắn 

M X — 

ab ab 

3. Ọ thân xám, cánh dài X Q, thân đcn, cánh dài 

AB aB 

ab ab 

4. Ọ thân xám, cánh dài X Q. thân^ám, cánh dài 

^ -- - A£ 

aB . ab 

5. Ọ thân xám, cánh dài X Q> thân đen, cánh dài 

^ X — 

aB ab 

6. Ọ thân xám, cánh dài X Q, thân xám, cánh ngắn 

X — 

aB ab 

b) Đe F| có 8 kiểu lổ hỢp giao tử ứng với 3 kiểu hình 

=:> Q tạo 4 loại giao tử ọ có kiểu gen: hoặc 
ab Ab 

, x> Ab 
=> Q. tạo 2 loại giao tử => Qi có kiểu gen: —^ 

aB 

=> Có 2 phép lai: 

P: Ọ thân xám, cánh dài X Q. thân xám, cánh dài 

Ab 

aB 

G : AB, Ab, ạB, ab Ab, aB 

FI: Học sinh tự kẻ khung pennet 

F| có 8 kiểu tổ hỢp; 7 kiểu gen 

AB aB 
—— hoặc —— 
ab ■ Ab 



3 kiểu hình : xám cánh dài 

xám cánh ngắn 

đcn cánh dài. 

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG - QUẢNG NAM 

Câu 1. 

a) - Khái niệm nhịp sinh học: Môi trường sống của sinh vật trên trái đâ'l 

thường thay đổi có tính chu kì, chủ yếu là chu kì mùa và chu kì ngày đêm. Khả 
năng phản ứng của sinh vật một cách nhịp nhàng với những đổi thay có tính chu 

kì của môi trường gọi là nhịp sinh học. 

- Ví dụ về sự thích nịịhi theo mùa cua sinh vật với môi trư('fng sống: 

ở vùng lạnh: dao động vồ khí hậu lớn, có băng tuyết vào mùa đông, phần lớn 

cây rụng lá, sông ở trạng thái chết giả. Động vật thường ngủ đông, khi đó trao 

đổi chất của cơ thể giảm đến mức thấp nhất chỉ đủ để sống. 

Phản ứng tích cực để qua đông khác nhau luỳ nhóm động vật: sóc tích trữ thức 

ăn để qua đông, chim có bản năng di ưú. 

b) Khái niệm về ô nhiễm môi trường: Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi 

không mong muốn các yc'u tố của môi ưường, gây ra: 

- Tác động nguy hại đôn sức khỏe của con người hiện tại và tương lai. 

- Ảnh hưởng đến thực vật hay động vật cần cho con người. 

- Ảnh hưởng đến quá ưình sản xuất. 

- Làm hủy hoại, tổn thất nguồn^lài nguyên. 

Mức ô nhiễm môi trường được xác định bằng 3 yếu tố: 

- Mức đầu tư để trừ khử và phòng ngừa nạn ô nhiễm. 

- Nguồn lài nguyên bị mất mát do dùng quá phí phạm, tạo ra lượng chất phế 
thải quá lớn. - , 

- Mức giảm sức khỏe con người. 

Một sô phương pháp góp phần ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng mâi trường: 

- Dùng nguyên liệu lự nhiên không dùng nguyên liệu tổng hỢp. 

- Chế tạo các sản phẩm tổng hỢp mới làm sao cho vi sinh vật oxi hóa được 
các chât này. 

- Sử dụng các loại phân bón mới, giảm sử dụng và lăng hiệu quả của phân 
hóa học. 

- Tận dụng các châl thải, sử dụng kênh thoát nước để bón ruộng, nuôi cá, chế 
biến rác thải và châ'l thải. 

- Gây giống vi khuẩn, tảo phân giải châ't hữu cơ và các loại polyme tổng hỢp; 
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Ihay tài nguyên hiếm bằng tài nguyên không hiêm (thay kim loại bằng đồ gốm, 

đá). Sản xuất ưên trên chu kỳ khép kín, khử và lọc nước thải công nghiệp. Tìm 

kiếm và sử dụng nguồn nhiên liệu ít hoặc không gây ô nhiễm (năng lượng mặt 
trời, gió, địa nhiệt, sóng,...). 

- Xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia, các khu liên hỢp kinh tế rừng - 

săn bắn; hồ nuôi - đánh bắt. 

c) Giải thích 3 hình tháp sinh thái: 

- ở hình tháp số lượng có: 2 X lo’ cây linh lăng để nuôi 4,5 con bò. Toàn bộ số thịt 
bò đưỢc dùng làm thức ăn cho một em bé. 

- ở hình tháp sinh vật lượng: 821 Ikg cây linh lăng dùng để nuôi 1035kg thịt 
bò, 1035kg thịt bò đưỢc dùng làm thức ăn cho 1 em bé nặng 48kg. 

- ở hình tháp năng lượng (C): năng lượng mặt ười mà 1 ha cây linh lăng nhận 

đưỢc ưong một năm là 6,3 X lo'* calo. cỏ linh lăng ưên 1 ha đồng cỏ ưong một năm 

chỉ sử dụng đưtfc 1,49 X lo’ calo, 4,5 con bò ưong một năm đã sử dụng 1,19 X 10* 

calo. Em bé ưong một năm đã sử dụng 8,3 X 10^ calo. 

Câu 2. 

- Khái niệm ịỉẻn: Gen là một đoạn của chuỗi xoắn kép AND chứa thông tin 

quy định cấu trúc của 1 sản phẩm: phân tử íưotcin, enzim, chuỗi polipcptit, phân 

tử mARN. Còn gọi là thông tin di ưuyền được mã hóa bằng thứ tự nucleotit ưong 

mạch mã gốc của gcn. Gen đưỢc đặc trưng bdi thành phần, số lượng và trật tự 
nucleotit trong mạch mã gốc). 

- Gen được coi lù đ(m vị di truyền nhỏ nhất vì; 

+ Các gen nằm trên nhiễm sắc thể và là đơn vị không thể chia nhỏ hơn được 

nữa về phương diện chức năng. 

+ Sự ưao đổi chéo không bao giờ diễn ra ở bên trong gen, chỉ có thể diễn ra 

giữa các gen. 

+ Tất cả những biến đổi của một gen cùng làm biến đổi một chức năng di 

truyền, gen biến đổi như một tổng thể hoàn chỉnh. 

- Vai trò của ỊỊcn: 

+ Gcn là bản mã gốc chứa thông tin quy định câu trúc của 1 sản phẩm; phần 

lử prolein, enzim, chuỗi polipeplit, phân lử mARN; đưỢc mã hóa bằng ưình tự 
các mã bộ ba ưong mạch mã gốc). 

+ Gen khả năng tái sinh, sự tái sinh của gen ưong nhân tế bào làm cơ sở cho 

lái sinh của nhiễm sắc thể. Cùng với NST phân li và tái tổ hỢp ưong nguyên 

phân, giảm phân và thụ linh, đảm bảo cho thông tin di ưuyền đưỢc ổn định qua 

các thế hộ. 

+ Gcn có thể sao mã tổng hỢp mARN điều khiển tổng hỢp Protein tương ứng. 

- Vai trờ của mARN: 
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mARN là bản mã sao từ mạch gốc của một loại gen câu ưúc, chứa các bộ ba 

mã sao phản ánh thứ tự các bộ ba mã gồ"c, giữ vai trò ưuyền thông tin di truyền 

lừ từ gen ra tế bào chất đến ribôxôm để đưỢc các phân tử tARN chở axit amin 

tương ứng đến giải mã tổng hỢp protein. 

- Vai trò vủa protein: 

+ Protcin là thành phần cơ bản cấu ưúc nên tế bào của cơ thể. 

+ Protcin trực tiếp quy định tính ưạng về đặc điểm cấu trúc và sinh lí của tế 
bào, cơ thể. 

+ Là thành phần cấu lạo của enzim xúc lác cho các phản ứng sinh hóa diễn ra 

cơ ihc. 

+ Là thành phần câu tạo của các hoocmon điều hòa trao đổi chất cho tế bào. 

+ Protcin cấu lạo nên các kháng thể bảo vệ cơ thể. 

+ Ngoài ra prolcin còn giữ chức năng vận động, vận chuyển, cấu tạo nhiễm 

sắc thể. 

Câu 3. 

Sự thay đổi tỉ lộ kiểu hình ở F2 trong lai hữu tính: Khi lai hữu lính chúng ta có 

những tỉ lộ phân li kiểu hình ở F2 khác nhau phụ thuộc vào tính trội lặn hoàn 

toàn hay tương đương, có tương tác gen hay không. 

a) Tỉ lệ điển hình 9 : 3 : 3 : 1. 

Đây là tỉ lệ điển hình khi 2 gcn đều ưội hoàn toàn. Mỗi gen nằm trên một 

nhiễm sắc thổ phân li độc lập ưong quá trình phát sinh giao tử. Tương tác bổ ượ 
không làm thay đổi tỉ lệ 9 ;3 ; 3 : 1, khi mỗi nhóm tỉ lệ kiểu gen A-B-, aaB-, 

i*-bb và aabb đều có biểu hiện kiểu hình riêng 

b) Tỉ lệ 1 ; 2 : 2 : 4 : 1 : 2 : 1 : 2 : L. 

Khi ở 2 gcn ưội không hoàn toàn hoặc tương đương và không có tương tác 

gcn thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 trùng với kiểu gen. 

c) Tỉ lệ 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1. 

Khi chỉ 1 gen có alen trội hoàn toàn còn kia alen ữội "không hoàn toàn hoặc 

tương đương. 

d) Tỉlệ9:6:l. 

Alen ưội của mỗi locut có kiểu hình giống nhau, tức các kiểu gen aaB- và A-bb 

có cùng kiểu hình. Các cá thể A-B- sẽ có kiểu hình bổ ượ hoặc khác. Tỉ lệ điển 

hình 9:3:3; 1 sẽ ưở thành 9:6:1 gồm 9A-B-: 6(3aaB-, 3A-bb); laabb. 

e) Tỉ lệ 9 : 7. 

Hai alen trội có tương tác bổ trỢ tạo kiểu hình mới, mỗi gen trội riêng cùng 

kiểu hình với 2 gen lặn. 9A-B- do tác động bổ ượ cho kiểu hình mới, còn 7 kiểu 

gen gồm 3aaB-, 3A-bb và laabb sẽ có cùng kiểu hình. Có thể giải thích do át 

chế lặn ở 2 gen. 
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OTỈ lệ 13 : 3. 

Trường hỢp có át chế trội, khi các cá thể 9A-B-, 3A-bb và laabb sẽ có cùng 
kiểu hình, còn 3aaB- sẽ có kiểu hình khác. 

g) Tỉlộ 12 : 3 : 1. 

Đây là hiện tượng át chế ưội: Các cá thể A-B- và A-bb sẽ có cùng kiểu hình 

và các cá thể laabb và aaB- có 2 kiểu hình khác nhau nên có tỉ lệ 12(A-B- và 

A-bb): 3aaB- ; laabb. 

h) Tỉ lệ 9 : 3 : 4. 

Đây là át chế lặn nhưhg 2 alen trội tương tác bổ trỢ. Các alen B chỉ biểu hiện 

khi không có aa, đó là 2 loại kiểu hình từ các kiểu gen A-B- và A-bb, nên có tỉ 
lệ 9A-B- : 3A-bb : 4(3aaB-, laabb). 

i) Tỉ lệ 15:1. 

Trường hợp tương tác cộng gộp: Khi các cá thể 9A-B-, 3A-bb và 3aaB- có 

cùng kiểu hình, còn 1 aabb có kiểũ hình khác. 

Câu 4. 

Sự khác nhau giừa răng và xương sọ của động vật ăn thịt so với răng và 

xương sọ của động vật ăn thực vật: '' 

- Rănịị và xưmịỊ sọ của động vật ărĩ thịt: 

Động vật ăn thịt chỉ cần thức ăn với lượng rất ít, tiêu hóa thức ăn dễ dàng 

nhưng râ^t khó kiểm mồi (con mồi chạy ưốn). Nên răng của chúng đưỢc sử dụng 

như một vũ khí để tấn công liêu diệt con mồi; Răng nanh nhọn nhô ra ngoài để 
cắm vào con mồi. 

Cơ thái dương rắi lớn, chạy lừ hàm dưới tới đỉnh xương sọ, nơi có một cái gờ 
nhô lôn để bám, xương hàm dưới tạo ra cho cơ thái dương một lực đòn bẩy râ'! 

lớn. Răng có thể giúp lây thịt ra khỏi con mồi đễ dàng. Răng cạnh hàm và răng 

ăn thịt lớn, phù hỢp với thói quen ăn xương và cắt thịt thành những mảnh nhỏ, 

răng hàm ít có lác dụng nhai. 

- Răng và xưmg sọ của động vật ăn thực vật: 

Động vật ăn thực vật, thức ăn là các loại lá cây và cỏ, kiếm thức ăn rất dễ 
nhưng tiêu hóa thì lại khó. Nên răng của chúng có thân râ^t cao, chân rộng được 

cung cap nhieu mạch máu nuôi răng suôt đời. Răng cửa và răng nanh giông như 
răng cửa của hàm dưới cắm vào phần thịt đã bị chai lại ở bề mặt của hàm ưên, 

với sự trỢ giúp của lưỡi, một nắm cỏ (hoặc lá) sẽ đưỢc gặm đứt. 

Sự bố trí luân phiên giữa các vùng cứng và mềm sẽ tạo ra 1 kiểu răng không 

đều, có tác dụng duy trì mặt nghiền rất tốt. Sự chuyển động bên của hàm tạo ra 

động tác nghiền có hiệu quả. 
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Các cớ chính đc khép hàm lại và cơ bướm giữa, cơ cắn nằm ở vùng gò má. Cả 
hai nhóm cơ đều bám rộng lên cơ hàm dưới và lạo ra mộl lực đòn bẩy râ't lớn so 

với các cơ Ihái dương nhỏ hơn. Nhìn lừ phía trước, xương hàm dưới chuyển động 

Ihco đường vòng, cả ngược và xuôi ihco chiều kim đồng hồ. 

Tất cả tạo ra một hoạt động nghiền đã biến rau, cỏ thành những đoạn 

xenlulô, giải phóng ra các châì chứa trong tế bào. cắt màng xenluloza của tế 
bào thành những mẩu nhỏ. Nhai là hoạt động quan trọng nhấ"! của răng động vật 

ăn thực vật, thiếu nó thì không thể nào có quá ưình liêu hóa hóa học. 

Câu 5. 
Thực vật ờ ao hồ, ruộng và sơ lược đặc điểm hình thái; 

- Thực vật sống nỗi ưên mặt nước: Bèo Nhật bản, bèo cái, bèo tâm, bèo ong, bèo 

hoa dâu... kích thước lá thường bó, mảnh, không phát ưiổn ở môi trường có sóng. 

- Thực vật sông chìm trong nước: Các loài rong bột, rong đuôi chó, rong đuôi 

li... thân dài, lá mảnh, mỏng hoặc ưong suốt, hoặc chia thành nhiều thuỳ, nhiều 

sỢi. Sự thu hẹp phiên lá có lác dụng chống dòng chảy. Lá chìm trong nước 

thường không có lỗ khí vì lá có cấu tạo đặc biệt cho phép nước, O2, CO2 hòa tan 

đưỢc hâ'p thụ trực liếp qua bề mặt. 

- Thực vật mọc ở đáy nước: sen, súng, trang, rau mác môi trường nước thiếu 

oxi nôn các loài này thường có râl nhiều mô khí và các khoảng gian bào, đe 

không khí thu nhận lừ phần trên đưỢc chuyển đến lận phần rể. 

Nhìn chung các loài thực vật sống ở nước thường có mô cơ phát triển yếu, các 

yêu tố nâng đỡ thường phát triển ở vùng ưung lâm. Lá cây thường mỏng đổ tận 

dụng ánh sáng yôu trong nước. Sinh sản sinh dưỡng như nảy chồi có ưu thê hơn 

sinh sản hữu linh. Hạt và quả thực vạt ở nước giữ đưỢc khả năng nảy mầm lâu. 

Động vật ở nước ao hồ, ruộng^ó thể có: 

- Động vật nổi: Động vật nguyên sinh, giáp xác nhỏ, tôm, cua nhỏ, giáp xác 

râu ngành, một số^ loài cá nhỏ. số lượng phụ thuộc ao, ruộng có đưỢc bón phân 

hữu cơ nhiều hay ít, vùng đồng bằng nhiều hỢn trung du, miền núi. 

- Động vật sống dưới mặt nước và đáy; Giun ít tơ.*giáp xác đáy, ốc, trai, các 

loài cá rô, trê, quả, chép, diếc, lươn, niền niỗn... 

Câu 6. 

a) Xét trường hỢp 1; 

- F2 có tỉ lệ quả iròn/bầu dục/quả dài là 1 : 2 : 1 tính ưạng hình dạng 

quả di truyền ưội không hoàn toàn. Quy ước: cặp gcn AA — quả ưòn; Aa 

- quả bầu dục; aa - quả dài. 

=5» Fi tính ưạng hình dạng quả có kiểu gcn: Aa X Aa. 

- F2 có tỉ lộ quả ngọưquả chua = 3:1 tuân theo quy luật phân li, quả ngọt 

là ưội hoàn loàn so với quả chua. Quy ước: gcn A- quả ngọt; a- quả 

chua; Fi: Bb X Bb. 
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- F2 có tổng tỉ lệ kiểu hình bằng 1 + 2 + 1 = 4, chứng tỏ F| chỉ cho 2 loại 

giao tử, nên các gen đã liên kết hoàn toàn. 

- Cây quả ưòn, chua ở F2 có kiểu gen => Fi có kiểu gen . 
Ab aB 

- Sơ đồ lai: Pic: quả tròn, chua 
Ab 

G: 

F,; 

Ab 

quả dài, ngọt 

aB 

aB 

aB 

aB 
quả bầu dục, ngọt. 

F| xFi: 
Ab 
—- (quả bầu duc, ngot) X 

aB 

G: Ạb = âB X 

1^: 
Ab 

Ab . 
z- . 

aB 

aB 

aB 

(quả bầu dục, ngọt) 

Ab = aB 

I tròn, chua : 2 bầu dục, ngọts. 1 dài, ngọt 

b) Xét phép lai 2: - _ 

- Sự di ưuycn của lừng tính trạng và tỉ lệ của chúng cũng như thành phần 

gen của F| giống trường hỢp 1. 

- Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 chỉ có thể giải thích là do sự hoán vị gen alcn 

lạo ra sự tái tổ hỢp gen không alcn. 

+ Quả dài, chua ở F2 chiếm tỉ lệ 1% có kiểu gen 

^ : 1% ^ = 10% ạb X 10% ạb 
ab ab 

+ Vậy hoán vị gcn đã xảy ra ưong cả quá ưình phát sinh giao tử đực và 

cái với tần sô hoán vị là 10% + 10% = 20%. 

- Sơ đồ lai: Pic: quả tròn, chua 
Ab 

F| X F|; 

G: 

F,: 

aB 

Ab 

quả dài, ngọt 

aB 

aB 

aB 
quả bầu dục, ngọt. 

(quả bầu dục, ngọt) X (quả bầu dục, ngọt) 
aB 

Ab = ạB = 0,4 AB = ab = 0.1 
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F2: 

Đực 

Cái 
0,4 Ab 0,4 âB 0,1 AB 0,1 ab 

0,4 Ab 
0,16 — 

Ab 
0,16 — 

aB 
0,04 — 

ab 

0,4 aB 
0,16 — 

aB 
0,16 — 

aB 
0,04 ^ 

ab 

0,1 AB 
0,04 — 

Ab 
0,04 — 

aB 
0,01^ 

AB 
0.0,^ 

ab 

0,1 ạb 
0,04 ^ 

ab 
0,04 — 

ab 
0,01 ^ 

ab 
0,01 ^ 

ab 

- Tỉ lộ phân li kiểu gcn: 

AB Ab aB ab Ab aB ab 

aB ab ab 

- Tỉ lệ phân li kiểu hình: 

42 quả bầu dục, ngọt: 24 quả dài, ngọt: 16 quả ưòn, chua ; 9 quả tròn, 

ngọt: 8 quả bầu dục, chua : 1 quả dài, chua. 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN KONTUM 
Câu 1. 

a) * Diễn thế sinh thúi: là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai 

đoạn khác nhau, từ dạng khởi đầu đưỢc thay thế lần lượt bởi các dạng 

quần thể tiếp theo và cuối cùng dẫn đến một quần xã tương đối ổn định. 

* NịỊuỵên nhãn ỊỊÚy ra diễn thê'sinh thái: 

- Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã làm thay đổi cấu ưúc 

của quần xã, biên đổi thành phần của quần xã. 

- Tác động của quần xã lên ngoại cảnh làm biến đổi mạnh mẽ ngoại 

cảnh đến mức gây ra diễn thế. 

- Tác động của con ngươi như phá rừng làm nương rẫy... hoặc tác động 

có ý thức của con người như cải tạo thiên nhiên... 

* Tầm quan írọnỊỊ cửa việc nỊỊhiên cứu diễn thế sinh thái: 

- Xác định đưỢc quy luật phát ưiển của quần xã sinh vậL.. 

- Chủ động xây dựng những quy hoạch dài hạn về nông, lâm, ngư 
nghiệp... 
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- Chủ động điều khiển sự phát ưiển của diễn thế theo hướng phát ưiển 

cho con người... 

b) * Tổng nhiệt hữu hiệu ở 2‘’c là: 

s = (2 - C) X 205 = 410 độ - ngày 

- Thời gian để trứng nở thành cá con ở: 

Nhiệt độ 5‘’c là: D= 410 : 5 = 82 ngày. 

Nhiệt độ 10'’c là: D= 410 ; 10 = 41 ngày. 

* Tổng nhiệt hữu hiệu ở: 

Nhiẹt độ 5'’c là: s = (5 - 0) X 82 = 410 độ - ngày. 

Nhiệt độ 10'’c là: s = (10 - 0) X 42 = 410 độ - ngày. 

Kết luận: Nhiệt độ - ngày và độ dài phát triển có thể khác nhau, nhưng tổng 

nhiệt hữu hiệu cho một giai đoạn phát ưiển là giống nhau. 

* Ảnh hưởng củaTnhiột độ môi ưường tới sự phát ưiển của cá hồi: 

Nhận xét: 

- Khi nhiệt độ môi trường tăng 2,5 lần (lừ 2”c đến 5”C) thì thời gian phát 

triển giảm đi 2,5 lần (lừ 205 ngày đến 82 ngày). 

- Khi nhiệt độ lăng 2 lần (từ 5*’c lôn 10^’C) thì thời gian phát triển lại giảm 2 

lần (lừ 82 đến 41 ngày). 

Do vậy ưong ngương nhiệt phát ưicn (lối thiểu và tối đa) thì: 

+ Nhiệt độ môi ưường tỷ lệ thuận với tốc độ phát triển. 

+ Nhiệt độ môi trường càng cao thì thời gian phát ưiển càng ngắn. 

- Tổng nhiệt hữu hiệu là một hằng số nhiệt: 

+ Nhiệt độ môi trường có thể thay đổi, nhưng tổng nhiệt hữu hiệu của giai 

đoạn ưứng nở thành cá con của cá hồi thường vẫn là 410 độ - ngày. 

+ Mỗi loài sinh vật có lổng nhiệt hữu hiệu riêng cần thiết cho một chu kỳ 
phát ưiển. 

Câu 2. 

a) Trong các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử thì: 

- Nguyên tắc bổ sung đưỢc thổ hiện: 

+ Trong cơ chế tự sao: Các nucleotil ưên mạch khuôn kết hỢp với các 
nuclôotil tự do... 

+ Trong cơ chế lổng hỢp ARN:. Các nucleotit trên mạch khuôn liên kết 

với các ribonuclcolic... 

+ Trong cơ chế dịch mã, các ribonucleotic ở bộ 3 mã của mARN và bộ 3 

đối mã liên kết... 

- Nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện: 

+ Trong cơ chế tự sao: Mỗi mạch đơn của AND mẹ làm khuôn để lổng 

hỢp mạch mới. 
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+ Trong cơ chế tổng hỢp ARN: Một ưong hai mạch đơn của AND mang mã 

gốc đưỢc dùng làm khuôn để tổng hỢp mạch ARN. 

+ Trong cơ chế dịch mã: Mạch mARN làm khuôn để tổng hỢp chuỗi 
polipcplil. 

b) Biện luận đưỢc mạch 1 là mạch gốc: 

Mạch 1 là mạch khuôn để lổng hỢp nên mARN vì nếu đọc lừ phải (đầu 3’) 

qua trái (đầu 5’) thì la sẽ thấy bộ ba mã thứ 1 TAX (ưôn mARN là AUG) 

là mã mở đầu và sau 4 bộ ba mã kế liếp ta gặp bộ ba mã kết thúc AXT 
(ưên mARN là UGA). 

Câu 3. 

a) * Giai thích cặp alen dị hợp: 

- 2 alcn của cùng một gcn, nằm đôì diện nhau ưong cùng một locus của 
cặp nhiễm sắc thổ tương đồng. 

- Chúng khác nhau vc thành phần và trật lự sắp xếp của các loại 
nuclcolil trong gcn. 

- Chúng tương lác với nhau để tham gia quy định cùng một hoặc nhiều 
tính trạng nào đó. 

- Sự tương lác của chúng có ihc theo kiểu trội hoàn toàn hoặc ưội không 

hoàn loàn, hoặc cùng biểu hiện đồng trội. 

* Cách xác định cặp alen dị hợp ở cơ thể.sinh vật: 

Cho cơ thể sinh vật đó lai phân lích, nếu thế hộ lai phân tính về tính ưạng 

do cặp alcn đó quy định ->i:ặp alcn đó dị hỢp. 

* Ý nịịhĩa thực tiễn của cặp alen dị hí/p đối V('ri sản xuất: 

- Việc xác định đưỢc cờ thể mang cặp alcn dị hỢp về một tính ưạng nào 

đó giúp nhà sản xuât có hành động đúng. 

- Không dùng cơ thể đó làm giống vì năng suất không ổn định ở đời sau. 

- Khai thác ưu thế lai của nó để thu lợi ngay. 

b) Đặc điểm chính của các mối quan hệ giữa gen với tính trạng của cơ thể 
sinh vật. Mỗi đặc điểm cho một ví dụ. 

- Mỗi lính trạng thường đưỢc quy định bởi nhiều phân tử Protein, nhiều 

en/.im khác nhau. Bởi vậy, mỗi lính ưạng thường do nhiều gcn cấu ưúc 
khác nhau quy định. 

- Ví dụ: Các lính trạng số lượng như khôi lượng cơ thể, chiều cao cỏa cây... 

thường do nhiều gcn câu ưúc quy định. 

- Hoạt động của gen cấu ưúc thường nằm ưong môl quan hệ tương tác với 
các gcn khác nhau. 

+ Với các gcn cấu trúc: Ví dụ tính trạng màu sắc của hạt lúa mì, ưnh 

ưạng hình dạng mào gà... đều do tương tác của nhiều gcn cấu trúc 
quy định. 
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+ Với các gcn điều hòa, gen khởi động: Hoạt động của lất cả các gen cấu 

trúc đều nằm ưong mối quan hộ với các gen này. 

- Hoạt động của gcn câu trúc còn nằm ưong mối quan hệ tương tác với 

môi ưường trong và ngoài cơ thể. 

Ví dụ: Cây hoa Anh thảo (AA) trồng ở môi trường 20‘’c cho ra hoa đỏ, 

trồng ở môi trường 35‘’c cho ra hoa trắng. 

Câu 4. 
a) Sự khác biệt về mặt cấu lạo ông liêu hóa của động vật ăn cỏ và động vật 

ăn thịt: 

- ở miệng có răng nanh (thân co, chân rộng) giúp gặm thức ăn, răng hàm 

và răng cạnh hằm phẳng có những đường gờ chạy lừ trước đến sau giúp 

nghiền cỏ. 

- Có nhiều vi sinh vật cộng sinh do đó mới có thể liêu thụ đưỢc loại thức 

ăn khó liôu nhâl là chất xơ. 

- Ruột dài nên đoạn đường di chuyển của thức ăn trong ống tiêu hóa sẽ 
dài hơn, có đủ thời gian đổ biên đổi và hâp thu loại thức ăn khó liêu. 

- Ống liêu hóa có thể có sự biến đổi đặc ưưng cho lừng loài, phù hỢp với 

chức năng tiêu hóa xenlulô. Ví dụ: Động vật nhai lại dạ dày có 4 túi, thỏ 
có manh tràng râ't dài, đây hà nxti chứa nhiều vi sinh vật sống cộng sinh. 

b) Người la có thể thở bình thường ngay cả khi không hề suy nghĩ gì (kể cả 
khi ngủ): 

- Nhờ phản xạ hô hâp: Là phản xạ không điều kiện mà trung khu nằm ở 
hành tủy. 

- Phản xạ xảy ra như sau: 

+ Phế nang xẹp kích thích cơ quan thụ cảm nằm trong thành phế nang, 

làm xuâ'l hiện xung thần kinh, xung thần kinh về trung khu hô hâp và 

theo dây li tâm đến làm co các cơ thở, gây nên sự hít vào. 

+ Khi phế nang căng sẽ kìm hãm trung khu hít vào, cắt luồng thần kinh 

li lâm lới các cơ hít vào làm giãn các cơ này đồng thời kích thích trung 

khu thở ra, làm co các cơ thở ra gây hiện tưỢng thỡ ra. Cứ như vậy, hít 

vào, thở ra kế tiếp nhau và diễn ra liên tục. 

c) Giải thích về sự khác nhau ưong hộ tuần hoàn của cá và chim, thú; 

+ ở cá: Môi trường nước đệm đỡ. 

Nhiệt độ nước tương đương thân nhiệt của cá giảm nhu cầu năng lượng 

-> nhu cầu oxi thâp ->■ cá có hộ tuần hoàn đơn. 

+ ở chim, thú: Nhu cầu năng lượng cao nên cần nhiều oxi; máu đưỢc oxy 

hóa lừ các cơ quan trao đổi khí tim. 

Từ lim máu đưỢc phân bố khắp cơ thể tuần hoàn kép giúp tăng áp lực 

máu và tốc độ dòng chảy. 
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Câu 5. 

Nhằm mục đích; 

- Ghi lại tỉ lộ % thảm phủ. 

- Biểu diễn kết quả dưới dạng sơ đồ. 

Câu 6. 

Yêu cầu học sinh chứng minh bằng các sơ đồ lai của mỗi phép lai và sau đó 

rút ra kc't luận cuối cùng là đáp án B đúng nhất. 

TRƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN - ĐÀ NẨNG 
Câu 1. 

a) Nhận xét và giải thích: 

- Năm thứ 1 và năm thứ 2 ứng với đoạn A và B trên đồ thị; 
Sô” lượng chuột lăng nhanh, do thức ăn dồi dào, nơi ở còn rộng rãi..., nên 

tỉ lộ sinh sản cao, tỉ lệ tử vong lhâ”p. 

- Năm thứ 3 ứng với đoạn c trên đồ thị: Sô” lượng chuột lăng chậm, do mật 
độ lăng, các điều kiện sống ít còn thuận lợi hơn, môi ưường ô nhiễm nên 

tỉ lệ sinh sản giảm, tỉ lệ lử vong lăng. 

- Năm thứ 4 sô” lượng ổn định ở mức cân bằng ưong tương quan sinh thái 
ổn định. 

* Cơ chế chính chi phối diễn biến sô” lượng trôn là cơ chê” điều hòa mật độ. 

b) - Nhiệt độ nịịưỡnịị phút triển: 

Gọi c là nhiệt độ ngưỡnglíhát ưiển: 

=> (20 - C) X 90 = (23 - C) X 72 

=> 90C - 72C = (20 X 90) - (23 X 72) => c = 144/18 = 8'’c 

- Thời ỊỊÌan hoàn thành ì chu kì sốnỊỊ: 

Gọi D là sô” ngày cần để hoàn thành một chu kì sống: 

=>(20-8)x90 = (18- 8)D::>D= 108 ngày. 

Câu 2. 

Dành cho bạn đọc 

Câu 3. 

a) Giông nhau; 

- E)ều là qui luật di truyền của 2 cặp lúứi ưạng do 2 cặp gcn tác động riêng rẽ. 

- p thuần chủng mang 2 cặp dnh ưạng tương phản thì thế hệ lai F1 đồng tính 

mang 2 cặp gcn dị hỢp, phát sinh 4 loại giao lử. 

- Đều tạo nhiều biến dị lổ hỢp. 
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b) Khác nhau: 

* Phăn li độc lập: 

- 2 cặp gcn nằm trên 2 cặp NST khác nhau, 2 tính ưạng di truyền độc 
lập nhau. - 

- 2 cặp gen phân li độc lập và tổ hỢp tự do nên F1 phát sinh 4 loại giao 
tử tỉ lệ bằng nhau. 

- F2 có 9 KG tỉ lệ (1 : 2 : l)^ 4 KH tỉ lệ 9 : 3 ; 3 : 1 

- Fa có 4 KG và 4 KH đều tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. 

* Hoán vị gen: 

- 2 cặp gen nằm trên 1 cặp NST, 2 tính ưạng di ưuyền liên kết với nhau. 

- 2 cặp gen phân li cùng nhau và có tái tổ hỢp nên F1 phát sinh 4 loại 

giao tử có tỉ lệ phụ thuộc tần sô" hoán vị gen. 

- F2 có 10 KG vă 4 KH ứ lệ đều phụ thuộc tần số hoán vị gen. 

- Fa có 4 KG và 4 KH tỉ lệ phụ thuộc tần số hoán vị gen. 

Câu 4. 

a) 

- Nguyên nhân: 

+ Lông ruột bị tổn thương 

+ Chức năng gan yếu 

+ Rối loạn ưong tiết dịch mật 

+ Tắt nghẽn của mạch bạch huyếít 

- Hậu quả: 

+ Gây tiêu chảy, nhanh sút cân 

+ Cơ thể mất máu, bị suy nhược 

+ Thiếu vilamin, thiếu máu 

+ BỊ mâ't Ca*^, mâ"t khoáng 

b) 

- Qui luật hoạt động của tim: 

+ Cơ lim hoạt động theo quy luật “Tâ^t cả hoặc không có gì” 

+ Tim hoạt động lự động 

+ Tim hoạt động mang tính chu kỳ 

- Tính ưu việt của hệ tuần hoàn kép: 

+ Tim có 4 ngăn, máu không pha 

+ Máu chảy ưong động mạch với áp lực cao 

+ Thúc đẩy máu chảy nhanh, đi xa. 

+ Thuận lợi ưong việc tuần hoàn và phân phối máu đến các cơ quan 
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c) 

- Cá hô hâ'p lốl dưới nước: 

+ Dòng nước chảy làm cho nắp mang nâng hạ khi trao đổi khí 

+ Hệ thông mao mạch giàu O2 

+ Các chất khí O2, CO2 hòa tan trong nước thuận lợi cho sự trao đổi khí 

qua mang cá 

- Người chỉ hô hấp tốt ưên cạn: 

+ Luôn luôn có sự thông khí 

+ Có hệ sắc lô" hô hâ"p trong vận chuyển khí 

+ Bc mặt đường hô hâ"p râ"l thuận lợi cho sự ưao đổi khí 

+ Nhiều phế nang và hộ thông mao mạch dày đặc tăng khả năng ưao 

đổi khí trên cạn. 

Câu 5. 

Dành cho bạn đọc 

Câu 6. 

- Xét phép lai thứ 5; • 

F| có tỉ lệ đỏ: hồng; trắng = 182 : 90 : 89 = 2 : 1 : 1 biểu hiện của 4 kiểu lổ 
hỢp nên mỗi p đcm lai đã cho 2 loại giao tử và mang 1 cặp gcn dị hỢp. Hai 

cây p có kiểu hình khác nhau (hoa đỏ 3 X hoa hồng) mà đều mang gen 1 cặp 

gen dị hỢp, như vậy 2 kiểu gcn dị hỢp khác nhau, đây là trường hỢp của gen 

đa alen. - - 

Hoa ưắng F| là kiểu hình mới so với hoa đỏ và hoa hồng đem lai nên hoa 

trắng là tính trạng lặn so với hoa đỏ và hoa hồng. Do hoa đỏ có tỉ lệ lớn hơn 

hoa hồng nên hoa đỏ là tính trạng trội so với hoa hồng. 

Qui ước: A qui định hoa đỏ, a qui định hoa hồnịị, a’ qui định hoa trắng. 

Kiểu gen của hoa đỏ 3 đem lai là Aa’, hoa hồhg đem lai là aa’. 

=> P5: Aa’ (hoa đỏ 3) X aa’ (hoa hồng) (viê"t sơ đồ). 

- Xét phép lai thứ 4: 

Hoa trắng đem lai có KG a’a’, F1 có hoa hồng (a-) chứng tỏ hoa đỏ 2 đem 

lai có KG dị hỢp Aa. 

=> P4: Aa (hoa đỏ 2) X a’a’ (hoa ưắng) (viết sơ đồ). 

- Xét phép lai thứ 3: 

Đỏ 2 đem lai có KG Aa như phép lai 4 ưên, F| có tỉ lệ đỏ: hồng = 2:1 

chứng tỏ có tổ hỢp gen chết nên Fi có 4 kiểu lổ hỢp do đó hồng đem lai có 

KG dị hỢp aa’. 

=> P3: Aa (hoa đỏ 2) X aa’ (hoa hồng) (viê"t sơ đồ). 
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- Xét phép lai Ihứ 2: 

Hoa trắng đem lai có KG a’a’, F1 toàn hoa đỏ nôn hoa đỏ 1 đcm lai là thuần 
chủng KG AA. 

=> P2: AA (hoa đỏ 1) X a’a’ (hoa trắng) (viết sơ đồ). 

- Xét phép lai thứ 1: 

Hoa đỏ 1 đem lai có KG AA như phép lai 2 trên, hoa hồng đem lai phải có 

KG aa’ mà không là aa vì KG này chết như ở F| của phép lai 3 trên. 

=> P|: AA (hoa đỏ 1) X aa’ (hoa hồng) (viết sơ đồ). 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - ĐồNG NAI 
Câu 1. 

a) Hệ sinh thái nhân lạo và hệ sinh thái tự nhiên. 

- GiốnỊỊ nhau: 

+ về thành phần cấu trúc gồm: 

* Vật chất vô sinh (CO2, H2O, mùn, yếu tô" khí hậu). 

* Thành phần hữu sinh (sinh vật sản xuâ"t, sinh vật tiêu thụ, sinh vật 
phân hủy). 

+ Các sinh vật trong quần xã luôn lác động qua lại lẫn nhau thông qua 

quan hộ dinh dưỡng thể hiện qua chuỗi, lưới thức ăn và tác động qua 

lại với phần vô sinh của sinh cảnh. 

+ Đều diễn ra chu trình chuyển hóa vật châ"t và năng lượng ưong hệ 
sinh thái. 

- Khúc nhau: 

Hệ sinh thái 

nhân tạo 
Hệ sinh thái 

tự nhiên 

- Thành phần loài. ít, hẹp thực Nhiều, rộng thực. 

- Tính ổn định. Kém, dễ phát sinh dịch Cao, ít phát sinh dịch bệnh. 
bệnh. Chuỗi thức ăn dài. 

- Quan hộ dinh Chuỗi thức ăn ngắn. Lưới thức ăn phức tạp có 
dương. Lưới thức ăn đơn giản. nhiều mắt xích chung. 

Cao, năng suâ"t sinh Thấp, năng suất sinh học 

- Hiệu quả sử dụng 

vật chất và năng 

học cao. thấp. 

lượng. Nhờ luôn đưỢc bổ sung Hoàn toàn tự nhiên, qua 
- Cơ chế duy trì ổn vật châ"t và áp dụng các hiện tượng khống chế sinh 
định. biện pháp kĩ thuật. học. 

179 



b) Quá trình diễn thế: 

- Giai đoạn tiên phong; Xuất hiện quần thể cây cỏ ưa sáng. 

- Giai đoạn tiô"p theo: 

+ Cây bụi ưa sáng cùng cây cỏ ưa sáng. 

+ Cây gỗ Iđn ưa sáng xuất hiện và phát triển. 

+ Cây cỏ ưa sáng, cây bụi ưa sáng bị chết do thiếu ánh sáng, thay thế 
chúng là cây bụi và cỏ ưa bóng. 

- Giai đoạn cuôì: Nhiều tầng cây lấp kín khoảng ưô"ng gồm: 

+ Tầng cây gỗ lớn ưa sáng (tầng vượt tán). 

+ Tầng cây gỗ ưa sáng (tầng ưu thế sinh thái tán rừng). 

+ Tầng cây gỗ nhỏ và cây bụi chịu bóng (lưng chừng). 

+ Các cây bụi nhỏ, cỏ ưa bóng (ở phía dưới). 

Câu 2. 

a) Hoạt động sao mã ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn. 

* Sinh vật nhân sơ: mARN trưởng thành đưỢc tạo ra trực tiếp từ mạch gốc 

của gen theo nguyên tắc bổ sung. 

* Sinh vật nhãn chuẩn: mARN trưởng ửiành đưỢc tạo ra qua 2 bước. 

- Sao chép thông tin từ mạch gốc tạo ra mARN sơ khai. 

- Loại bỏ các inưon để tạo thành mARN trưởng thành. 

* Nguyên nhân có sự khúc nhau: 

- ở sinh vật nhân sơ: Gen không phân mảnh. 

- ở sinh vật nhân chuẩn: Gen phân mảnh. 

* Sự khác nhau của mARN của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn: 

- Sinh vật nhân sơ: Mỗi mARN có thể tổng hỢp một sô loại protein khác 

nhau (mARN đa xixiưon). 

- Sinh vật nhân chuẩn: Mỗi mARN chỉ tổng hỢp một chuỗi polipeptit 

(mARN đơn xixiưon). 

b) Điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ đơn giản vì: 

- Tê bào nhân sơ không có màng nhân, nên mARN vừa được phiên mã có 

thể tiếp xúc ngay với bộ máy dịch mã để tổng hỢp protein (phiên mã 

xảy ra đồng thời với giải mã). Do vậy, sự điều hòa hoạt động gen chủ 
yêu đưỢc tiến hành ở một khâu duy nhất là giai đoạn sao mã. 

- Tê bào nhân chuẩn,do có nhân tê bào nên hoạt động sao mã xảy ra ưong 

nhân tê bào, giải mã xảy ra ở tế bào chất, 2 quá ưình này xảy ra không 

đồng thời nên hoạt động điều hoà phức tạp hơn và được tiến hành ở 
nhiều giai đoạn. 
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Câu 3. 
a) * Phát sinh biến dị qua quy luật phân li độc lập, hoán vị gen là phát sinh 

biến dị lổ hỢp. Do sự tổ hỢp lại vật châ'! di truyền của bố mẹ ở con cái 

mà con sinh ra có sự tổ hỢp lại các tính ưạng đã có từ bố mẹ. 

* Phát sinh biến dị ở quy luật tác động qua lại giữa các gen là do sự tổ hợp 

lại vật châ'l di ưuyền của bố mẹ ở con cái đã tạo ra các kiểu tương tác 

khác nhau giữa các gen không alen làm xuâl hiện tính ưạng mới khác 

bô mẹ hoặc làm tính ưạng của bô mẹ không biểu hiện ở đời con. 

b) Cách xác định 2 gen liên kết hay phân li độc lập: 

Sử dụng phép lai bô' mẹ thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương 

phản (do 2 gen đó quy định) đưỢc Fi đồng tính và dị hỢp về 2 cặp gen, rồi: 

* Tạp giao Fi hoặc lai phân ưch F|. 

- Phân ưch kết quả để xác định. 

+ Nếu phân li độc lập thì sự phân li kiểu hình ở Pa: 9 ; 3 : 3 

; 1;Fb: 1 ; 1 : 1 : 1. 

+ Nếu liôn kết thì sự phân li kiểu hình ở Pa và Fb khác kết quả ưên. 
Câu 4. 

a) Nguyên nhân chủ yếu để: s. 

- Máu chảy liên tục trong hệ mạch: Do thành động mạch có nhiều sỢi đàn 

hồi, nhờ lính đàn hồi của thành động mạch mà máu được vận chuyển 
liên tục ưong mạch. 

- Máu chảy với lốíc độ khác nhau trong hệ mạch: Do sự khác nhau về diện 

tích tiôt diện mạch và chênh lệch huyêt áp giữa các đoạn mạch. 

- Mạch đập: Do lim gây nên nhờ tính đàn hồi của thành động mạch. 

b) Động vật nhai lại nồng độ glucoza trong máu luôn râ't thấp: 

- Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại nồng độ O2 rất thâ'p, nên vi 

khuẩn sử dụng xenluloza cho hô hâ'p yếm khí tạo ra nhiều axit béo, hấp 
thu vào máu. 

- Axil béo được dùng làm nguyên liệu hô hấp hiếu khí nên động vật nhai 

lại thường xuyên sống với nồng độ glucoza rất lhẫ'p ưong máu. 

c) - N2 trong khí thở ra nhiều hơn N2 ưong khí hít vào: 

Là do thổ lích khí CO2 thải ra hơi lhâ'p hơn thể tích khí O2 hít vào (v) một 

phần O2 đưỢc cơ thể sử dụng đổ tạo thành các hỢp châ't thải ra ngoài theo 

nước tiểu, mồ hôi chứ không hoàn loàn sử dụng để hô hẩp). 

- Vai trò của N2 ưong hô hâ'p: Là châ't độn để thể tích khí ở phổi không 

thay đổi nhiều khi oxi bị cơ thể hấp thụ. 

Câu 5. 
a) Quy luật di ưuyền của các lính ưạng. ở F2: 

- Kích thước cây: Thâ'p/cao = 5/3 có 8 kiểu tổ hỢp giao tử -> Tính ưạng 

kích thước cây di truyền theo quy luật tương tác gcn - tác động bổ trỢ. 
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- Màu hoa: Đỏ/vàng = 3 : 1 -> Màu hoa do 1 gen quy định ưội hoàn toàn. 

- Ta có (5 : 3) (3 : 1) khác 9 : 3 : 3 ; 1 ^ Có hiện iượng liên kết giữa 1 gcn 

quy định kích thước cây với gcn quy định màu hoa. 

b) Quy ước: A-B-: Cao 

A-bb 3 

aaB- >■ Thấp D: đỏ; d: vàng, 

aabb J 
+ Kích thước cây; F2 có 8 kiểu lổ hỢp giao tử = 4 loại giao tử X 2 loại giao 

tử ^ F|: AaBb, cây đem lai Aabb hoặc aaBb. 

+ Màu hoa: F2 phân li theo tỷ lệ 3 ; 1 -> F|: Dd X Dd. 

F2 có 16 kiểu lổ hỢp giao lử Fi và cây đem lai cho 4 loại giao tử có tỷ lệ 
bằng nhau,vậy xảy ra liên kết hoàn loàn. F2 có kiểu hình A-A-dd -> kiểu 
gcn của F|: 

Aa—— hoặc Bb . 
bD aD 

Kiểu gcn cây đem lai: Aa-^ hoặc Bb^^. 
bd ■ ad 

Vic'l 1 sơ đồ lai: 

Bd 
Ví dụ: ¥ ù Aa-— Aa 

bD 

bD “ bd 

- Rút ra tỷ lộ kiểu gcn (11 loại kiểu gcn). 

- Tỷ lệ kiểu hình: 9 lhâ'p đỏ : 3 cao, đo : 3 cao, vàng : 1 thâ'p, vàng. 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ Tự TRỌNG - CẦN thơ 
Câu 1. 

1. a) Biến động số lượng cá thể trong quần thể là sư gia lăng hoặc giảm số 
lượng cá thổ quanh ưị số trung bình, 

b) 

Quần thể Nguyên nhân gây nên biến động sô' lưựng 

Mèo rừrìỊị 

Cú cơm â 

vùnịỊ biển Peru 

Phụ thuộc sô' lượng con mồi là thỏ 

Dòng nước nóng làm cá cơm chô't hàng loạt. 

Sâu hụi mùa mùnịị 

Muỗi 

Vào mùa có khí hậu â'm áp, sâu hại sinh sản nhiều. 

Vào thời gian có nhiệt độ â'm áp, độ ẩm cao muỗi 

sinh sản nhiều. 

Phụ thuộc vào nguồn thức ăn. 
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Chim cu ịịáy Sô" lượng giảm do cháy rừng. 

Độnịị thực vật ở rừriỊ* 

u Minh Sô" lượng giảm mạnh do lũ lụt bâ"t thường. 
Bò sút, ịịặm nhấm Sô" lượng tăng giảm bâ"t thường do nhiễm virut gây 
Thồ ở Australia bệnh. 

c) Ý nghĩa việc nghiên cứu biến động sô" lượng cá thể: 

- Giúp nhà nông nghiệp xác định đúng lịch thời vụ để vật nuôi, cây ưồng 

sinh trưởng ưong điều kiện thích hỢp nhât trong năm nhằm đạt năng suâ't cao. 

- Giúp các nhà bảo vệ môi ưường chủ động trong việc hạn chế sự phát ưiển 

quá mức của các loài sinh vật gây hại, gây mâ"t cân bằng sinh thái. 

d) Cơ chế duy trì ưạng thái cân bằng của quần thể là cơ chế điều hòa mật độ cá 

ứiể ưong quần thể quanh trị số trung bình do tác động của các nhân tố sinh thái. 

- Các nhân tố sinh thái vô sinh ảnh hưởng đến ưạng thái sinh lý của các cá thể, 

lác động ưực tiếp và một chiều lôn sinh vật, không phụ thuộc vào mật độ cá thể 
ưong quần thể. 

Sống trong điều kiện tự nhiên không thuận lợi, sức sinh sản của cá thể giảm, 

khả năng thụ tinh kém, sức sông con non thấp. 

- Các nhân tố sinh thái hữu sinh:-Sựcạnh ưanh giữa các cá thể trong quần 

thể, số lượng kẻ thù ăn thịt, vật kí sinh, sức sinh sản và mức độ lử vong, sự phát 

lán của các cá thể trong quần thể,... Các nhân tố hữu sinh ảnh hưởng râ'l lớn đến 

khả năng lìm kiêm thức ăn, nơi ở, nơi đẻ ưứng, khả năng sinh sản và nở trứng, 

khả năng sống sót của con non. 

2. Năng lượng lích tụ ưong cá mương 36.000 X = 360.000 Kcal 

Năng lượng tích tụ ưong giáp xác 36.10'* X = 180.10'* Kcal 
20 

Năng lượng lích tụ ở tảo 180.10'* X = 6.10^Kcal 
30 

Năng lượng cá mò ưắng khai thác từ tảo 6.10^ X 20% = 12.10^ Kcal 

Câu 2. 

a) Nguyên tắc bổ sung: 

- Trong câu ưúc ADN: 

+ Phân lử ADN có câu trúc 2 mạch đơn: 

A của mạch này liên kết với T của mạch kia bằng 2 liên kết hidro. 

G của mạch này liên kết với X của mạch kia bằng 3 liên kết hidro. 

Đảm bảo câu ưúc không gian của ADN ổn định, khi biết thông tin di 

truyền của mạch đơn này => thông tin di truyền của mạch đơn kia). 
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+ Nguyên tắc bổ sung đã đảm bảo cho cấu trúc ADN ổn định về chiều 

rộng của chuỗi xoắn bằng 20A” 

- Trong cấu ưúc không gian của tARN: 

Trên phân tử tARN có những đoạn xoắn kép tạm thời theo nguyên tắc bổ 
sung: A = u, G s X => mỗi lARN có 2 bộ phận đặc ưưhg: bộ ba đối mã và 

đoạn mang axit amin có tận cùng là Adenin. 

b) Kết luận: 

- Mã di truyền là chung cho tất cả các sinh vật khác nhau trên thang tiến hóa). 

- Bộ máy tổng hỢp prolein ưong tế bào cũng giống nhau ở nhĩhig nhóm 

sinh vật khác nhau. 

- Cơ chế dịch mã di truyền cũng giống nhau ở nhũhg nhóm sinh vật khác nhau. 

Câu 3. 

1. 
a) - Xét cặp gen thứ nhất, do có 2 alcn nên sẽ tạo 2 loại giao tử; 

= 3 KG ; 2 KG đồng hỢp. 

- Xét cặp gen thứ hai với 3 alcn khác nhau sẽ tạo 3 loại giao tử; 

= 6 KG ; 3 KG đồng hỢp. 

- Xét cặp gen thứ ba,có 4 alen sẽ tạo 4 loại giao tử; 

= 10 KG ; 4 KG đồng hỢp. 

Số loại giao tử của quần thể ^ =2x3x4 =24 

Sô" loại kiểu gcn =3x6x10 =180 

Số loại kiểu gcn đồng hỢp =2x3x4 =24 

Sô" loại kiểu gcn dị hỢp = 180- 24 = 156 « 

(Nếu chỉ nêu được kết quả cuối cùng mà không ưình bày cơ sở để xác 

định thì chỉ còn một nửa sô" điểm), 

b) Xét tỷ lệ phân tính ở cặp gen thứ nhâ"t: 

Aa X Aa 1 : 2 ; 1 _ 

Xét tỷ lộ phân lính ở cặp gen thứ hai và thứ ba: 

Bb X bb 1 : I 

Dd X Dd -> 3 : 1 

=í> Tỉ lệ phân tính ở đời con là: 

(1:2: 1)(1 ; 1)(3 :1) = 3 :6:3 : 3 :6: 3 : 1 :2 : 1; 1 :2; 1 

2. * Điểm ỊỉiôrỉỊỉ và khác nhau ỊỊÌữa 2 hiện tưựnịỊ: 

- Giống nhau: 
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+ Các tính ưạng luôn phân ly cùng với nhau thành nhóm 

+ Tỷ lệ phân lính ở đời con (nếu có) giống kết quả lai một tính do một 
cặp gen quy định 

+ Sự phân ly của cặp NST đồng dạng là cơ sỏ cho sự phân ly các dnh 
irạng. 

+ Đều có hiện tượng gen trội lấn át gen lặn. 

- Khác nhau: 

Gen đa hiệu Gen Hên kêt hoàn toàn 

- Một cặp gen kiểm soát nhiều loại 
tính trạng. 

- Mỗi cặp gen quy định một loại tính 

trạng và hai (nhiều) cặp gen cùng 

nằm ưên một cặp NST. 

- Không có sự tương ứng giữa sô" 

nhóm lính ưạng và số NST củạ loài. 
— Sô nhóm lính ưạng liên kết tương ứhg 

với số NST đơn của loài. 

- Giải thích cho hiện tượng biến dị 
tương quan. 

- Đảm bảo sự di ưuyền bền vững 

lừng nhóm gcn quý. 

* Xác định quy luật di truyền chi phốũ 

Gây đột biến trôn gen tương ứng với các tính trạng, nếu là do gen đa 

hiệu thì đồng loạt các lính trạng đều biến đổi. Nêu là do gen liên kết thì 
chỉ một tính trạng bị thay đổi. 

Câu 4. 

1. Khi huyết áp giảm thì hoạt động hô hâp sẽ gia tăng . Nguyên nhân là khi 

huyêl áp giảm vận tốc máu sẽ giảm việc vận chuyển cung cấp O2 và loại thải 
CO2 sẽ giảm đi lượng CO2 ưong máu sẽ cao hơn bình thường . Sự thay đổi 

huyết áp cũng như hàm lượng CO2 trong máu sẽ kích thích các thụ cảm thể áp 

lực và thụ cảm thể hóa học ở cung động mạch chủ và xoang động mạch cảnh rồi 

truyền về hành tủy, các ưung khu hô hâp ở đây sẽ tăng cường mức hoạt động, 

điều khiển hoạt động hô hâp lích cực hơn đc loại thải nhanh CO2 ưong máu. 

2. - ơ người bệnh xơ gan, viêm gan sự tiết mật bị giảm sút. 

- Trong thành phần của mật có muối mật và NaHCOs trực tiếp ảnh hưởng 
đc'n hoạt động tiêu hóa. 

Muối mật có tác dụng nhũ tương hóa lipil lạo điều kiện cho enzim lipaza 

hoạt động phân giải, giúp hấp thu lipit và các châl hòa lan trong lipit như 
vilamin A, D, E, K. 

=> Thiếu mật sự tiêu hóa, hâp thu lipii và các vitamin A, D, E, K giảm sút 

lipit bị đào thải ưong phân, cơ thể thiếu các vitamin này nghiêm ưọng. 

— NaHC03 của mật góp phần tạo môi trường kiếm để các enzim của lụy 
và ruột hoạt động. 
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- Mật còn có tác dụng làm tăng nhu động ruột (giúp tiêu hóa, hấp thu tốt), 

kích thích lăng tiết dịch lụy, ức chế hoạt động của vi khuẩn, chống sự lôn 

mcn thối rữa các chât ở ruột => thiếu mật hoạt động liêu hóa giảm sút. 

3. - Huyết úp tối đa: áp lực máu cao nhâ't tác động lên thành động mạch 
tương ứng với kỳ tâm thu (co tim). 

- Huyết áp Un thiểu: áp lực máu thấp nhất tương ứhg với kỳ lâm trương (dãn tim). 

- Huyết úp trunị’ hình: trị sô huyêl áp mà nêu đưỢc giữ nguyên suốt chu kỳ co 

lim sẽ mang lại hiệu lực bơm máu bằng chu kỳ có trị sô" huyct áp tôi đa và tối 
thiểu (gần với trị sô" lâm trương hơn. 

- Huyết áp sinh ra do lực co bóp của tim, sức căng (do tính đàn hổi) của hệ 
mạch (và còn do lưu lượng máu ưong mạch). 

- Vận lôc máu tỷ lệ thuận với mức chênh lệch huyêt áp giữa các đoạn mạch. 

Câu 5. 

1. - Lá lốt, lá dong sống ở góc vườn ít ánh sáng, đó là những cây ưa bóng. 

- Bạch đàn, phi lao sông ở nơi nhiều ánh sáng, đó là những cây ưa sáng. 

2. Đặc điểm cây ưa sáng: 

- Thân cây cao, thẳng, có vỏ dày, màu nhạt. 

- Phiôn lá dày, có nhiều lớp lô" bào mô giậu. 

- Lá cây có màu xanh nhạt, hạt lục lạp có kích thước nhỏ. 

- Mặt trôn của lá có lớp cutin dày, bóng. Lá xếp nghiêng. 

- Tỉ lộ giữa diệp lục a/b cao. 

- Quang hỢp đạt mức cao nhâl ưong môi trường có cường độ chiếu sáng cao. 

Câu 6. 

1. - F2 cho 15 + 1 = 16 tổ hỢp => có 2 khả năng xảy ra: 

+ Tính ưạng do 2 cặp gen trôn 2 cặp NST khác nhau tương tác cộng 

gộp, Fi dị hỢp 2 cặp gcn. 

Ví dụ: P-ic: hạt đỏ AABB X hạt trắng aabb 

Gp: AB X ab 

F,: 

F| X F| -> F|; 

AaBb 100% đỏ 

9A-B- 

3A-bb M5đỏ 

3aaB- 

laabb: 1 trắng 

+ Tính trạng do l cặp gcn quy định (gen trội hoàn toàn lân át gen lặn), 

16 lổ hỢp là kc"t quả của 4 phép lai giữa các KG khác nhau. 
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- Do Fi đồng tính, F2 phân tính các KG của p và F| là đồng hỢp ưội và 

dị hỢp. 

Ví dụ: P: hoa đỏ BB X hoa đỏ Bb 

Gp: B X B, b 

F,: IBB : lBb(100%đỏ) 

F|XF,; BBxBB^4BB 

BbxBb-> lBB:2Bb: Ibb 

2(BB X Bb) -> 4BB : 4Bb 

=> F2: 15B- : Ibb (15 đỏ : 1 trắng) 

(Học sinh có thể cho ví dụ khác, hoặc giải thích theo cách khác, nhưng 
phải hỢp lý). 

* Điếm khúc nhau ỊỊÌữa hai quy luật di truyền: 

1 cặp gen Tương tác giữa 2 cặp gen 

p - KH giông nhau 

Fi - Có 2 KG với tỷ lộ như nhau 

- Thuần chủng, KH khác nhau 

- KG giống nhau 

2. - F| đồng lính => p ihuân chủng, F| dị hỢp 2 cặp gen. 

- Khi F| tạp giao -> F2 sẽ có hiệũ số giữa KH mang 2 lính trạng trội (A-B- 

) và KH mang 2 lính ưạng lặn (aabb) là 50%. 

=> Tỷ lệ aabb = 66% - 50% = 16% 

=> Tỷ lộ giao lử ab = Vl6% = 40% 

- F| dị hỢp 2 cặp gcn -> giao lử ab = 40% 25%, ^ 50%). 

=> 2 cặp gen nằm ưên 1 cặp NST và liên kết không hoàn toàn. 

- Tần số hoán vị gcn = (50% - 40%) X 2 = 20% 

=> Khoảng cách giữa 2 gcn là 20cM 

(Học sinh có thể ịịiảỉ bằnịi cách khác). 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 

TP. HỒ CHÍ MINH 
Câu 1. 

1. Nitơ trong khí quyển nhờ sâ"m chớp hoặc vi khuẩn cố định đạm chuyển 

thành NO3 cung cấp cho thực vật. 

Trong cơ thể sinh vật, nilơ tham gia lổng hỢp prorôin và chuyển hóa lừ thực 

vật qua các bậc dinh dưỡng của sinh vật liêu thụ. 

Châ'l thải thực vật, xác sinh vật được vi khuẩn phân hủy -> NH3 -> NO2 -> 

NO3 cung cấp ưở lại cho sinh vật. 
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Bên cạnh đó còn sự phản nitrat hóa —> trả lại Nitơ cho khí quyển. 

Môi trường nước: Thực vật thủy sinh hâ'p thụ NO3 rồi chuyển vào cơ thể động 

vật ăn thực vật, Khi động vật chết nitơ chuyến hóa như trên, cũng có phần niưat 

hóa ưả lại Nitơ cho khí quyển 

* Tên vi khuẩn: 

Vi khuẩn lự do: Azotobacter, Closưidium 

Vi khuẩn cộng sinh; Rhi/obium ở nốt rễ cây đậu, Anabaena azoleae ở bèo dâu. 

2. a) Năng lượng môi ưường: 1.000.000 X 25% = 2,5 X 10'* 

Năng lượng thực ở sinh vật sản xuất: 

2.5 X 10'* X 10% = 2,5 X 10^ kcal/mVnăm. 

b) Năng lượng do cỏ khô cung cấp cho con sóc: 

4300 X 4 = 17200 kcal/ngày 

Hiệu suâ't sinh thái của sóc 

200x100 

17200 
= 1,16%. 

c) Sản lượng sinh ra từ4ha đồng cỏ 2,510^ X 40.000= 10** kcal 

d) Năng lượng lừ cỏ cần cho 1 con sóc ưong 1 năm: 

17200 X 365 = 6278000 kcal. 

10® 
Số sóc trong quần thể:___= 16 con 

^ ^ 6278000 

N() = 4(2 đực + 2 cái); * ■ 

Sau 1 năm Nị = No+ (2^x 2) = 8 

Sau 2 năm N2 = N| + (4 X 2) = 16 

Khoảng 2 năm sau đạt cân bằng. 

Câu 2. 

Tỉ lộ phân ly kiểu hình 1 : 2 : 1 do các qui luật dĩ ưuyền sau: 

1. Di truyền ưội không hoàn toàn: 

F| X F|: Aa (hoa màu hồng) X Aa 

F2: lAA:2Aa:aa 

KH: 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa ưắng. 

2. Di truyền tương tác: cho 3 kiểu hình (9:6: 1); (12 : 3 : 1) và tương tác 

cộng gộp (15 : 1). 

Ví dụ: P: AaBb (bí quả, dẹt) X aabb (bí quả, dài) 

-> Fi: AaBb : Aabb : aaBb : aabb 

KH: 1 bí dẹt (AaBb) - 2 bí ưòn (Aabb; aaBb) - bí dài (aabb). 

3. Di ưuyền gen liên kết (cá thể dị hỢp đối X cá thể dị hợp đối hay dị hỢp đều) 
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Ví dụ: F|: (quả ưòn, ngọt) X (quả ưòn, ngọt) hay 
aB aB ab 

GFi: 

F2: KG: 1 

Ab. aB 
Ab 

aB 

Ab,aB 
Ah _ 

Ab '^aB 

KH: 1 quả tròn, chua : 2 quả ưòn ngọt: 1 quả dài. ngọt. 

4. Di ưuyền hoán vị gen (Tạp giao cá thể dị hợp đôl, hoán vị gen với tần số 
bất kỳ ở một cá thể) hay tạp giao cá thể dị hỢp đối và cá thể dị hỢp đều có 

hoán vị gen. 
Bv 

Ví dụ: Ruồi dâm xám, dài đực 
. Bv 

bV 

Gp: Bv = bV= 50% 

Cái , „ 
bV 

Bv=bV = 41% 

BV = bv= 9% 

X mẹ lY 

Fb: *+ = 25% xám, ngắn 
Bv bv 

Bv . BV . BV ,,, 
2-^ + = 50% xám, dài 

bV Bv bV 

= 25% đen, dài. 
bV bv 

Bv ^ BV 
Hay Ruồi dấm đực —^ X cái —— (có hoán vị gen tần số hoán vị 

bV bv ■ 
gen bằng 18%). 

5. Di truyền nhóm máu: 

P: Bo (nhóm máu AB) 

F,: 

KH: 1 máu A : 2 máu AB : 1 máu B. 

Câu 3. 

a) Động mạch: Hồng cầu di chuyển giữa dòng, di chuyển nhanh, máu đỏ đậm 

Tĩnh mạch: Hồng cầu di chuyển cạnh thành mạch, di chuyển chậm, máu 

đỏ nhạt. 

Mao mạch: Hồng cầu di chuyển 1 hàng, di chuyển rất chậm, có lúc đổi 

chiều, không rõ màu. 

b) mè ưắng -> cá mè hoa 

Thực vật nổi 

'■Giáp xác -> Cá mương, cá dầu -> cá quả 

ịAjA , 2 

Câu 4. 

a) Mạch 1 là gốíc vì nếu đọc từ phải qua (đầu 3’) qua trái (đầu 5’) thì bợ ba 

thứ hai là TAX là mã mở đầu và sau 4 bộ ba kế tiếp, đến bộ ba kết thúc 

AXT (sao mã UGA). 
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Đánh dâu như sau: 

Mạch 1:5’ TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG XAT GTA 3’ 

b) Vì mARN trưởng thành đã loại bỏ các đoạn inưon nên ngắn hơn mARN sơ 
khai. 

Gcn có tính gián đoạn, có những đoạn mã hóa axil amin của prolein 
(cxon) xen kẽ những đoạn không mã hóa (inlron) 

c) mARN tồn lại ngắn nhâ't vì không có liên kc’t hydrô: 

— lARN có sô^ đơn phân ít nhâl (80-100) có một số liên kết hidro ở đầu 
cuộn lại nôn thời gian tồn tại ngắn hơn rARN. 

- rARN có nhiều đơn phân hơn và nhiều liên kết hidro hơn nên thời gian tồn 
lại dài nhất (70% số đơn phân có liên kết hidro). 

Câu 5. 

a) 

Cơ quan 

tiêu hóa 
Động vật ăn hạt Động vật ăn cỏ 

Miệng Có mỏ sừng, không răng Có răng cửa, răng hàm, răng 

nanh giống răng cửa. 

Dạ dày Có dạ dày tuyến và dạ dày cơ Dạ dày 4 túi (ở động vật nhai 

lại). Dạ dày có 1 túi ở động 

vật không nhai lại. 

Ruột Có manh ưàng nhuhg-ngắn Manh tràng dài có nhiều vi 

khuẩn tiêu hóa xenluloza. 

b) Điều hòa hô hấp; 

1. Cơ chế thần kinh; 

Trung khu hô hấp ở hành tuỷ gồm ưung khu hít vào và hoing khu thở ra. Trung 

khu này do cầu não kiểm soát, vỏ não cũng tham gia vào phản xạ hô hấp. 

- Hít vào tạo xung thần kinh từ thành phế nang căng và các cơ thở theo 

sỢi hướng lâm đến kìm hãm trung khu hít vào và kích thích trung khu 

thở ra). Kôt quả các cơ thở ra giãn ra, lồng ngực xẹp xuống —> gây phản 
xạ thở ra. 

- Khi thở ra —> phổi xẹp xuông, xung thần kinh lừ các thụ quan trở về kìm 

hãm ưung khu thở ra và kích thích trung khu hít vào -> làm co cơ hô 
hâp —> Phản xạ hít vào. 

Sự thở ra, hít vào kế tiếp nhau một cách nhịp nhàng theo cơ chế tự điều hòa. 

2. Cơ chế thể dịch: 

- Do tăng nồng độ axit cacbonic (H2CO3) trong máu đã kích thích ưung 
khu hô hâp. 
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Nồng độ CO2 Irong phế nang chỉ tăng thêm 0,17 - 0,23% đủ gây phản xạ 
thở nhanh gấp đôi lúc nghỉ ngơi. Sau khi thở nhanh mạnh, CO2 trong phế 
nang giảm, có lhc'hín thở 250 giây. 

-Thí nghiệm Phcđcric: 

"tuần hoàn chéo” 

Nối chéo động mạch cổ 
của hai chó A và B với 

nhau. Máu của chó A lên 

não của chó B và ngưỢc 

lại. Nếu nồng độ khí CO2 

trong máu của một con chó 

(chó A) lăng, hô hấp sẽ 
tăng nhưng ở con chó kia 

(chó B). 

Câu 6. 

* Xét riêng lừng tính trạng; 

- F2 ưòn ; bầu dục; dài = 2; 4: 2 = 1 : 2 : 1^- do ưội không hoàn toàn. 

DD : tròn; Dd : bầu dục; dd : dài ■■ 
F|: Dd X Dd 

- F2 Đỏ : hồng : trắng = 3 ; 4 : 1 => 8 kiểu tổ hỢp. 

- Do F| X cây khác; 4 loại giao tử X 2 loại giao tử 

- F| 4 loại giao lử. Dị hỢp 2 cặp AaBb 

- Cây khác 2 loại giao tử KG Aabb hay aaBb. 

Sơ đồ lai; F| X cây khác: AaBb X Aabb 

GF: (AB, Ab, aB, ab) (Ab, ab) 

F2; 3A-B- : 3 đỏ 
3A-b, laaB- : 4 hồng 

laabb : 1 trắng 

(tương lác bổ trỢ tỉ lệ 9 ; 6 : 1). 

* Xét chung F1 AaBb,Dd X Aabb.Dd 

Kết quả đề: 1 ; 1 : 2 : 2 : 1 : 1 = 8 tổ hỢp giao tử do 4 loại giao 

lử X 2 loại 

F|; AaBb,Dd tạo 4 loại giao tử -> liên kết giữa Dd với Aa hay Dd 

với Bb 

ở F2 có quả dài, trắng (aabb, dd) -> liên kết ad hay M 

Kiêu gen Fi; Bb—- X bb—- 
ad ad 
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Hay Fi: Aa X Aa ^ (loại vì 4 loại giao lử X 4 loại giao tử) 
bd bd 

AD 
Fi: Bb—- do nhận giao tửBẠD và bad của p. 

ad 

P(tc): BB^^ (quả ưòn, hoa đỏ) X bb^ (quả dài, hoa trắng) 
AD ad 

Học sinh viết sơ đồ lai. 

TRƯỜNG THPT THỊ XẪ SA ĐÉC - ĐồNG THÁP 
Câu 1. 

a) Giải Uỉích kết quả của 2 thí nghiệm và rút ra vai trò của các loài trong quần xã: 

- Kết quả thí nghiệm 1 cho thấy; 

+ Loại bỏ loài A thì loài B lại trở thành loài ưu thế. 

+ Loài E bị biến mât chứng tỏ loài A có khả năng cạnh ưanh tốt hơn so 

với loài B) Khi có mặt loài A thì loài B không cạnh ưanh nổi với loài A 

nên số lượng bị hạn chế. Khi loài A bị loại bỏ thì loài B không bị khống 

chế nên số lượng phát triển mạnh làm loài E bị biến mất khỏi quần thể. 

+ Điều này chứng tỏ hai loài B và E có mức độ ưùng lặp nhiều về ổ sinh 

thái nôn có hiện tưỢng cạnh ưanh loại ưừ, loài B phát ưiển quá mức 
sẽ loại trừ loài E. 

+ Loài B, c, D có mức trùng lặp về ổ sinh thái ít nên loài c và D ít bị ảnh 
hưởng khi loại trừ loài A ra khỏi quần xã. 

- Trong thí nghiệm 2: '' 

+ Khi loại bỏ loài c thì quần xã chỉ còn lại loài A, điều này chứng tỏ 
loài c có vai trò khống chế mật độ quần thể của loài A và loài A có 

khả năng cạnh tranh cao nhât so vđi loài khác ưong quần xã. 

+ Loài A có ổ sinh thái ưùng lặp với ổ sinh thái của các loài B, D, E nên 

khi không bị loài c không chê, loài A có khả năng cạnh tranh cao nên 
tiêu diệt các loài còn lại. 

b) Mật độ tính theo công thức: 

N: sô lượng cá thể của quần thể ở thời điểm đánh bắt. 

M: sô lượng cá thể đưỢc đánh dâu ở lần thu đầu tiên. 

N = 
M.c s 

R 
C: số lượng cá thể bắt đưỢc ở lần 2. 

R: số lượng cá thể có dấu xuất hiện ở lần bắt 2. 

- Vậy N = = 100 con. 
16 
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Câu 2. 

a) Sự khác nhau ưong cấu lạo của ADN và ARN. 

ADN ARN Điểm 

- Câu ưúc 2 mạch xoắn 

- Đơn phân: nuclcotit 

- Đường deoxiriboza: C5H|()04 

- Bazơ nilric: có T không có u 
- Giữa các nucleotit ưên 2 

mạch có liên kê"l hydrô 

- Kích thước và khô"i lượng lớn 

hơn mARN 

- Câu ưúc 1 mạch thẳng 

- Đơn phân: ribonucleotit 

- Đường riboza: C5H10O5 

- Bazơ niưic: Có u không có T 

- Không có liên kết hidro 

- Kích thước và khô"i lượng nhỏ 
hơn ADN. 

b) Đoạn mạch kép ADN: 

5’.... GTAXXAAGATAAGTA.... 3’ (mạch 1) 

3’.... XATGGTTXTATTXAT.5’ (mạch 2) 

- Mạch đơn ihứ 2 là mạch gốc vì mạch này có bộ ba kết thúc ATT theo 

chiều 3’-> 5’. ^ 

- Đoạn ARN đưỢc lổng hỢp từlioạn gcn câu trúc có trình tự ribonuclcotit 
như sau: 

5’.... GUAXXAAGAUAA.... 3’. 

Câu 3. 

a) Kiểu gcn của cá thể dị hỢp tử có thể là: AaBb hay hay . 
ab aB 

b) Quy luật di truyền phân li độc lập, liên kết hoàn toàn, hên kết không hoàn toàn. 

c) Đổ có nhiều kiểu gen nhâ't thì cá thể dị hỢp và cá thể lai với nó phải có 
nhiều kiểu giao tử nhất 

+ Các cặp gcn phải nằm ưên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau (phân li độc 

lập) 

Ví dụ: AaBb X AaBb -> Fi có sô" kiểu gcn là: Ý = 9, 

sô" kiểu hình: 2^ = 4 (Trội hoàn toàn) 

+ Nc'u các cặp gcn nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thì phải xảy ra 

hoán vị gcn ở cả hai giới. Sô' kiểu gen = 10, sô" kiểu hình = 4. 

- Đổ Ihô" hệ lai có ít kiểu gcn nhâ"t thì cá thể dị hỢp phải có ít kiểu giao tử 
nhâ'l nên các gcn phải liên kết hoàn loàn trên một cặp nhiễm sắc thể. 

+ Đc có ít kiểu hình nhất thì cá thể dị hỢp phải lai với cá thể đồng hỢp về 
gcn trội (100% kiểu hình trội). 

+ Ví dụ: Ruồi giấm A: thân xám, a: thân đcn, B: cánh thường, b; cánh ngắn. 
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Sơ đồ lai: p -> F|; 
AB 

ab 

AB 
X —— 

AB 

Ab AB 

aB "" AB 

Câu 4. 

a) Đúng ở chỗ; Máu ưong tĩnh mạch gan có máu đỏ sẫm vì chứa nhiều chất 

bã và CO2. 

- Giải thích: Máu đỏ tươi xuất phát từ động mạch chủ sau khi trao đổi khí 

ở các cơ quan (dạ dày, ruột, lách...) sẽ nhận CO2 thành màu đỏ sẫm theo 

tĩnh mạch trên gan đổ vào tĩnh mạch chủ dưới về tim. 

- Sai ở chỗ; “Râ't ít châl dinh dưỡng”. 

- Giải thích: Máu ưong tĩnh mạch trên gan tuy có nhiều CO2 và chất bã 

nhưng đồng thời cũng có rất nhiều chất dinh dưỡng vừa đưỢc hấp thu từ 
ruột non. 

b) Đây là sơ đồ mô tả tỉ lệ và thành phần khí ưao đổi ở phổi. 

- Hình 1: Tỉ lệ thành phần khí hít vào. 

Oxi: 21%; CO2: 0,03%; Nitơ: 78,97% 

- Hình 2: Tỉ lộ thành phần khí thở ra. 

Oxi: 16%; CO2: 4%; Nitơ; 80% 

- Sự khác nhau về thành phần đó chứng tỏ có sự ưao đổi khí ở phổi, giữa 

cơ thể và môi ưường. 

- Sự trao đổi này thực hiện nhờ hiện tượng khuếch tán. 

Câu 5. 

a) - Lọ 1: Không có dấu hiệu thay đổi ở cá và rong do cân bằng đưỢc duy uì, cá 

đủ O2 để hô hấp, rong đuC02 để quang hỢp. 

- Lọ 2, 3: Cá và rong điều có dấu hiệu suy nhược hay chết vì có sự mất cân 

bằng về khí CO2 và O2 do cá và rong thải ra). 

- Thí nghiệm chứhg tỏ mật độ không thích hỢp với sức chứa của môi trường dẫn 

đến sự mất cân bằng, dẫn đến sự suy thoái. 

b) Mục đích thí nghiệm: Tim hiểu ảnh hưởng của sự cân bằng và mâ't cân 

bằng ưong ihiôn nhiên đôì với sinh vật. 

Câu 6. 

a) p khác nhau hai cặp lírứi ưạng tương phản, Fi đồng tính -> p thuần chủng. 

- Kiểu gen của Ptc; 

+ Ong cái cánh dài, rộng; 
AB 

AB 

+ Ong đực cánh ngắn, hẹp: ^ 

b) P: 
AB 

AB 
X ab 
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Gp: AB X ab 

AB 
F|: —— (Ong cái cánh dài rộng); 

ab 

AB (Ong đực cánh dài, rộng). 

Gpi: Ab, ạb, Ab, aB; AB 

F2:Ong cái ^ (cánh dài, rộng) 
AB ab Ab aB 

AB : cánh dài, rộng 

ab : cánh ngắn, hẹp 

Ab: cánh dài, hẹp 

^ aB : cánh ngắn, rộng 

c) Nếu là ở ruồi giấm ứiì kết quả Pa không giống kết quả ưên. 

- Giải thích: 

Ong đực < 

+ Ong mậl có hiện tượng ưinh sản do đó ong đực có bộ nhiễm sắc thể n 

nôn trong tế bào sinh dưỡng của cơ thể ong đực chỉ có một chiếc 

trong mỗi cặp tương đồng chứa Ịiai gen quy định hai Unh ưạng ưên. 

+ Ong cái có bộ nhiễm sắc thể 2n. 

+ Còn ở ruồi giâm không có hiện tưỢng trinh sản như ong mật nên cả 
con đực lẫn con cái đều có bộ nhiễm sắc thể 2n. 

NĂM 2008 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT - QUẢNG NGÃI 

Câu 1. 

1. Cho sơ đồ cô định CO2 trong pha tôì của cây ngô: 

A^^ —> CO2 

- 

1 2 

Hãy cho biết: 

a) Tên chu ưình? Các giai đoạn 1,2,3 diễn ra ở vị trí và thời gian nào? 

b) NADPH và ATP đưỢc sử dụng ở giai đoạn nào ữong sơ đồ ưên? 

c) Quá ưình này ihc hiện tính thích nghi của thực vật với môi trường sống như 
thế nào? 

d) So với lúa thì năng suất của loài này cao hơn hay thấp hơn? Vì sao? 

195 



2. a) Phế nang của người có những đặc điểm Ihích nghi với chức năng ưao đổi 

khí như thế nào? 

b) Sự trao đổi khí thực hiện theo cơ chế khuếch lán không cần năng lượng, 

thê nhưng vì sao hoạt động hô hâp vẫn tiêu tôn một lượng năng lượng khá lớn 

của cơ thể? 

Câu 2. 

1. So sánh tính cảm ứng của động vật và thực vật? Ý nghĩa của sự giống và 

khác nhau đó? 

2. Trình bày tóm tắt quá trình biến đổi nitơ ưong cơ thể thực vật? Ý nghĩa 

của mỗi giai đoạn? Mối quan hệ giữa chu trình Crep với sự đồng hóa nitơ? 

Câu 3. 

1. a) Trình bày chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn ở động vật? 

b) Tại sao rôl loạn chức năng gan có thổ gây hiện tưỢng phù nề? 

2. Cách tiến hành thí nghiệm tách chiết sắc tô" diệp lục và caroten trong lá? 

Vì sao phải dùng các dung môi hữu cơ? 

Câu 4. 

1. Phân biệt cử động k lép mở lá ở cây phượng và cây trinh nữ theo bảng sau: 

Cử động ịáở 

cây phưỢng 

cử động lá ở 

cây trinh nữ 

Bản châ"l 

Tác nhân kích thích 

Cơ chế 

Tính châ"t biểu hiện •s 

Ý nghĩa 

2. Tóm tắt quá trình tiêu hóa ở dạ dày của bò và của heo bằng cách điền vào 

bảng sau và cho biêt vai trò của axil HCl ưong dịch vị? 

Quá trình tiêu hóa ở bò ở heo 

Tiôu hóa cơ học 

Tiêu hóa hóa học 

Tiêu hóa sinh học 

Câu 5. 

1. a) Vẽ sơ đồ biểu diễn cơ chết điều hòa đường huyết sau khi một 

người vừa chạy 200 m? 

b) Cho biết bộ phận liếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực 

hiện của quá ưình trên? 

2. Khi một con gâu mon men đến tổ ong lây mật, râ"l nhiều ong lính xông ra 

đốt nó, sau đó ong chết la liệt. Hãy cho biết: 
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a) Tập tính của gấu là bẩm sinh hay học đưỢc? Vì sao? 

b) Các tập tính của ong ỬIUỘC loại nào? Ý nghĩa của loại tập tính này? 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH 
ĐỒNG NAI 

Câu 1. 

1. Phân biệt quá ưình vận chuyển vật chất qua mạch gỗ và mạch libc? 

2. Phân lích ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm đâ'l và không khí, dinh 

dưỡng khoáng đến quá trình trao đổi nước? 

Câu 2. 

1 ■ So sánh quang hỢp ở thực vật C3, thực vật C4 và thực vật CAM 

Các chỉ số so sánh Thực vật C3 Thực vật C4 Thực vật CAM 

Có ở loại thực vật * ’ 

Hoàn cảnh xảy ra 

Quang hô hâ"p 

Chat nhận CO2 đầu liên 

Sản phẩm ổn định đầu tiên 

Không gian tiến hành 

Thời gian tiến hành 

Hiệu quả 

2. So sánh hô hâp kị khí, hiếu khí, quang hô hấp ỏ thực vật 

Các chỉ sô" so sánh Kị khí Hiếu khí Quang hô hấp 

Hoàn cảnh xảy ra ở thực vật 

Nơi diễn ra trong tế bào 

Sản phẩm cuối cùng 

Hiệu quả năng lượng 

Các giai đoạn chính 

Câu 3. 

1. Nêu sự khác nhau về cấu lạo và chức năng của hệ giao cảm và phó giao cảm? 

2. Mổ lộ tim ếch. Hãy cho biết nhịp tim của ếch sẽ thay đổi như thế nào ưong 

những ưường hỢp sau? 

Kích thích dây giao cảm 

Kích thích dây đôì giao cảm 

Khi dây thần kinh đối giao cảm bị kích thích cơ chế nào giúp lan ưuyền xung 

thần kinh? 
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Câu 4. 

1. Sau khi hủy tủy ếch và mổ lộ tim rồi nhỏ vào dung dịch muối sinh lí, tim 

ếch còn hoạt động không? Tại sao? 

2. Nhịp tim của ếch 50 lần/ phút. Giả sử thời gian các pha của chu kì tim lần 

lượt chiếm đ lệ 1 : 3 : 4. 

• Tính thời gian lâm nhĩ, tâm thất đưỢc nghỉ ngơi. 

• Từ đó giải thích tại sao tim ếch nói riêng và lim các loài động vật nói 

chung có thể hoạt động suốt đời mà không mỏi? 

• Vẽ đồ thị chú thích 1 chu kì hoạt động của tim ếch? 

3. Hãy cho biết hoạt động của các van tim đóng hay mở và hướng vận chuyển của 

máu ưong các pha của 1 chu kì tim băng cách điền vào bảng sau: 

Các pha 
Hoạt độni của van tim Sự vận chuyển của 

máu Van nhĩ thất Van độnịị mạch 

Pha nhĩ co 

Pha thấl co 

Pha dãn chung 

Câu 5. 

1. Quá ưình ưao đổi khí ở chim bồ câu diễn ra như thế nào? Tại sao lại gọi là 

hô hấp kép? 

2. Tại sao sự trao đổi khí của thú không hiệu quả bằng chim? 

3. Anh Ninh vừa mới chạy bộ vừa thi nín thở lâu với Bác Tư đang ngồi đọc 

báo. Hỏi người nào nín thở đưỢc lâu lĩơn? Vì sao? Sau khi nín thở vài phút nhịp 

lim cùa Bác Tư có thay đổi không?'Vì sao? 

4. Khi bạn làm việc liên tục mà uô"ng quá ít nước, Angiolcnsinll đưỢc lạo ra. 

Vẽ sơ đồ thể hiện cơ chế tạo ra và vai trò của Angiotcnsinll 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ.ĐÔN - ĐÀ NẴNG 

Câul. 

Dưới đây là 3 loài cây với một số đặc điểm, hình thái, giải phẫu và sinh lí như sau: 

Loài cây Đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí 

I. Cây dứa (thơm) 

II. Cây mía 

III. Cây lúa 

1. Quá liình thực hiện cố định CO2 thực hiện vào ban đêm. 

2. Thực vật C3. 

3. Thực vật C4. 

4. Thực vật CAM. 

5. Có 2 loại lục lạp. 

6. Quá ưình cô" định CO2 thực hiện vào ban ngày. 
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7. Xảy ra hô hâ'p sáng làm tiôu giảm 30 - 50% sản 

phẩm quang hỢp. 

_8. lá mọng nước._ 

1. Hãy xác định tổ hựp đúng: 

A. I: 2, 5 II: 3.7 III: 6. 7, 8 

B. I: 4, 5 II; 3, 8 III: 2, 5, 6 
c. I; 4, 8 II: 3, 5 III: 2. 6. 7 

2. Giải thích ý nghĩa thích nghi với từng môi trường sống khác nhau của tổ 
hỢp đã chọn? 

Câu 2. 

Chỉ ra điểm giông và khác nhau trong quá trình chuyển hóa vật chất và năng 

lượng ở động vật và thực vật? 

Câu 3. • < 

Giải thích chiều hướng tiến hóa hệ tuần hoàn ở động vật có xương sống? 

Câu 4. 

a) Lập bảng để phân biột các hình thức hướng động và ứng động của thực vật 
theo các tiêu chí sau đây: khái niệm, đặc điểm, cơ chế, hình thức biểu hiện? 

b) Lập bảng để thây rõ nét khác biệt-về cấu tạo của ống tiêu hóa ở động vật 

ăn thịt và động vật ăn cỏ? 

Câu 5. 

Điền vào ô ưống để hoàn thành quá trình tiêu hóa ở động vật nhai lại qua sơ đồ. 
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TRƯỜNG CHUYÊN LÊ HồNG PHONG 
TP. HỒ CHÍ MINH 

Câu 1. 

a) Đổ cây nằm ngang, sau một thời gian rễ cong xuống đất, ngọn hướng lên ưên. 

Hãy giải thích phù hỢp theo các quan điểm có thể có. 

b) Tại sao nói quá ưình hấp thụ khoáng liên quan chặt chẽ đến hô hấp của rễ? 

Câu 2. 

1. Cho các dâu hiệu sau đây: 

1. Lá cây ưở nên bé nhỏ và dài hơn. Ngìrtig sinh trưởng và chín muộn. 

2. Lá hóa vàng từ lá già đến lá non, đỉnh lá hóa nâu. 

3. ở lá xuất hiện nhữhg vệt hoại tử màu vàng ưôn lá, rồi lá rụng nhanh chóng. 

4. Lá có màu xanh nhạt và hóa vàng, xuất hiện bắt đầu từ lá non nhất. 

5. ở đầu lá và mép lá bị hóa trắng, sau hóa đcn rồi phiến lá bị cuốn cong 

xoắn lại. 

6. Xuất hiện các dải và vệt màu lục sáng về sau hóa vàng dọc theo gân lá. 

Mép các phiến lá hóa vàng, da cam đỏ hoặc có màu đỏ sẫm. 

Hãy xác định dâu hiệu nào ở ưên là sự biểu hiện thiếu các nguyên tố đa 

lượng sau (Điền vào bảng): 

Biểu hiện 

Nguyên\,^ 

tố đa lượng 

Biểu hiện sô" thứ mây? (chỉ cần ghi số) 

p 

s 

K 

Ca 
m 

Mg 

Fc 
• 

2. So sánh hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín ở động vật, phân tích ý nghĩa 

sự giống nhau và khác nhau đó. 

Câu 3. 

a) Các đặc điểm cấu tạo thích nghi với chức năng tiêu hóa thức ăn của ống 

tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật? 

b) Phân tích nhữlng đặc điểm thích nghi của thực vật C3, C4 ưong quá ưình 

quang hỢp để thấy rõ là “thực vật C4 có hiệu suất quang cao”. 
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Câu 4. 

1. Cho sơ đồ tính thâm của màng hồng cầu với các ion Na* và K* theo nhiệt 

độ như sau: 

a) Hãy điền các kí hiệu sau: >; <; =; ĩ=t vào chỗị^ ưong sơ đồ ưên? 

b) Sự vận chuyển ion K* và Na* theo sơ đồ ưên có tên gọi như thế nào? 

c) Giải thích hiện tượng vận chuyển các ion K* và Na* theo sơ đồ ưên? 

K^Ị^Na* Na^ỊIỊK^ 

2. Cho sơ đồ về liệu hóa của các thú nhai lại như sau: 

a) Hãy điền các cơ quan tiêu hóa của các thú nhai lại tương ứng với các số 
(1); (2); (3); (4); (5); (6) để hoàn thành sơ đồ trên? 

b) Tên gọi chung số(l), (3) và (4) là gì? 

Câu 5. 

a) Dùng một con ếch sống, để tìm hiểu đưỢc sự điều hòa hoạt động của tim 

bằng thần kinh và thể dịch, em phải làm gì? 

b) ở người bình thường, nhiệt độ của cơ thể trong phạm vi 36 -> 37,5'’C. Khi 

có sự thay đổi nhiệt độ do tác động từ bên ngoài hay bên trong cơ thể thì sự đảm 

bảo nhiệt độ ổn định của cơ thể con người diễn ra như thế nào? 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE - BẾN tre 
Câu 1. 

a) Nếu ta cắt bỏ tuyến tuy rồi sau đó tiêm các hoocmôn này vào cơ thể ửù con vật 

sẽ bị chết sau một thời gian ngắn. Giải thích tại sao có hiện tưỢng này? 

b) Trình bày các đặc điểm cấu tạo và sinh lí của chim thích nghi với đời sông 

bay lượn trên không. 
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Câu 2. 

Phân biệt hướng động và ứng động. 

Câu 3. 

Chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh ở động vật. Chứng minh tổ chức thần 

kinh của động vật tiến hóa theo hướng tập ưung hóa và đầu hóa. 

Câu 4. 

Lập bảng tóm tắt quá trình tiêu hóa ở động vật ăn thực vật. 

Câu 5. 

Lập sơ đồ tóm tắt sự điều hòa đuơng huyết. 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 

PHÚ YÊN 
Câu 1. 

a) Tại sao tiêu hóa ở ruột non là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất? 

b) Phân tích những đặc điểm cấu lạo của ruột non phù hỢp với chức năng hấp 

thụ chất dinh dưỡng? 

c) Phân ưch đặc điểm cấu tạo của lục lạp phù hỢp với chức năng của nó? 

d) Trình bày nguyên tắc và các liến hành lách chiết sắc tố từ lá và tách nhóm 

sắc tố bằng phương pháp hóa học. Vì sao phải tách chiôt bằng hỗn hỢp dung môi 

hữu cơ? 

Câu 2. - ' 

So sánh phương thức ưao đổi•^khí O2, CO2, nước; sự chuyển hóa nitơ; vận 

chuyển sản phẩm; cân bằng nội môi ở thực vật và động vật. 

Câu 3. 

a) Nêu đặc điểm liến hóa của hệ tuần hoàn qua các lớp động vật có xương sống. 

Qua đó nêu ưu điểm của hộ tuần hoàn hở với hệ tuần hoàn4đn. 

b) Tại sao ưao đổi khí của mang cá xương đạt hiệu quả cao? 

Vì sao mang cá chỉ thích hỢp cho hô hấp dưới nước mà không thích hỢp cho 

hô hấp ưên cạn, khi cá lôn cạn không hô hâ'p đưỢc? 

Câu 4. 

Lập bảng tóm tắt hệ thống hóa bản chất, cơ thể của quá trình quang hợp và hô 

hấp ở thực vật. 

Câu 5. 

Lập sơ đồ tóm tắt quá trình tiêu hóa prôlêin ở động vật nhai lại nhờ vi sinh vật. 
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TRƯỜNG THPT THỊ XÃ CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP 
Câu 1. 

a) Đặc điểm của rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng thể 
hiện như thô" nào? 

b) Hãy chứng minh ruột non là bộ phận tiêu hóa thức ăn quan ưọng nhâ"l của 

cơ thể? 

Câu 2. 

- So sánh cảm ứng ở động vật với thực vật. 

- Cho biêt ý nghĩa của nó. 

Câu 3. 

- So sánh hệ tuần hoàn của các lớp động vật thuộc ngành Động vật có xương 

sống. 

- Chiều hướng tiên íìóa chung của hệ tuần hoàn. 

Câu 4. 

a) Võ sơ đồ thổ hiện mối quan hệ về chức năng giữa các hệ dinh dưỡng (hô 

hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, bài tiê"t). ^ 

b) Cho biết hệ nào đóng vai ưò ưung tâm? Tại sao? 

Câu 5. 

Dưới đây là sơ đồ diễn tả quá trình sinh lí ở cây ngô. 

o w o 

A 

ATP 

ì ^ ^ V>11U LI 11111 

Canvin 

1 
5 

I II 
a) Tên sơ đồ. 

b) Tên châ"t tương ứng 1,2, 3, 4, 5 chứa bao nhiêu cacbon? 

c) Vị ưí xảy ra quá ưình I, II? 

TRƯỜNG THPT QUỐC HỌC HUẾ 
Câul. 

a) Chọn một phương án đúng nhâ"t. 

1: Tiêng hót của các loài chim là biểu hiện của dạng lập lính 

A. Ve vãn (quyên rũ bạn tình) B. Bảo vệ vùng lãnh thổ. 

c. VỊ tha. D. A, B, c. E. A, c. 
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2: Con sôn đang bò qua cái bảng sẽ rút vào trong vỏ khi bạn cho rơi hòn đá 

lên bảng. Lặp lại động lác rơi sẽ làm cho hành vi chui vào vỏ yếu dần và cuôi 

cùng con sôn không phản ứng vđi đá rơi nữa. Thuật ngữ nào dưới đây đúng cho 

sự biôn mâl hành động rút vào vỏ? 

1. Thích ứng. 2. Phản xạ có điều kiện. 

3. Quen nhờn. 4. In vết. 

5. Học khôn. 6. Tập tính học đưỢc. 

Đáp án đúng là; 

A. 1.2, 3,5. B. 3,4,5. 

c. 1,3,6. D. 2,3,4,5. E. 3,4,5,6. 

3: Bài ticl là một hoạt động sinh lí bình thường của cơ thổ động vật sông. Tuy 

nhiên cách bài tiết là một trong những biểu hiện tập tính quan ưọng. Đó là biểu 

hiện của loại tập lính nào? 

A. Chiếm giữ vùng lãnh thổ. B. Liên hệ bầy đàn. 

c. Tín hiệu đực cái. D. A, B, c. E. A, B. 

b) Vì sao ưong cơ chê' hình thành điện thế nghỉ các ion K* từ trong dịch 

bào ra ngoài dịch mô nhưng không thể đi xa khỏi màng? 

Vì sao đi ra đưỢc mà Na* lại không đi vào theo gradien nồng độ để 
cân bằng ion? 

c) Dựa vào câu tạo và hoạt động của hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép ở 
cá irắm, ếch, thỏ, rắn lục. Hãy cho biết: 

- Loài động vật nào ở trôn có sự^pha ưộn giữa máu giáu O2 (máu đỏ tươi) 

và máu giàu CO2 (máu đỏ thẫm)4à nhiều nhất? Giải thích? 

- Những loài động vật nào ở trên không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 

(máu đỏ tươi) và máu giàu CO2 (máu đỏ thẫm) là nhiều nhẩ'!? Giải thích? 

Câu 2. 

a) Nêu sự khác nhau về cơ quan tiêu hóa ở động vật àn thực vật và động vật àn thịt 
(răng, dạ dày, ruột, tuyến tiêu hóa)? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó? 

b) Điểm khác nhau giữa phản xạ có điều kiện và phản xạ không điểu kiện? 

Vẽ sơ đồ cơ sở thần kinh của tập tính? Giải thích tại sao ở động vật có hệ thần 

kinh dạng lưới, dạng hạch đa sô tập tính của chúng đều là tập tính bẩm sinh 
(phản xạ không điều kiện)? 

Câu 3. 

a) Các trường hỢp sau đây đều làm thay đổi huyết áp và vận tốc máu? Tại sao? 

- Đang hoạt động cơ bắp. 

- Sau khi nín thở quá lâu. 

- Trong không khí có nhiều khí co. 
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b) - Khi cơ Ihể bị mấl nhiều mồ hôi do lao động nặng thì nồng độ hoocmon 

ADH có thay đổi không? Tại sao? 

- Khi la uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải qua thận như thế nào? Tại sao? 

c) Giải diích lại sao nhóm thực vật CAM diích nghi với khí hậu khô nóng kéo dài? 

Câu 4. 

a) Tổng kết lại quá ưình quang hỢp và hô hấp theo bảng dưới đây: 

Vấn đề Quang hỢp Hô hấp 

Khái niệm 

Phương trình tổng quát 

Bản chất 

Nơi diễn ra 

Vai trò * ' 

Điền nội dung phù hỢp vào bảng dưới đây: 

Vổ";i đề Điệu thế nghĩ Điện thế hoạt động 

Khái niệm 

Cơ chế hình thành 

Vì sao xung thần kinh đưỢc dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một 

chiều lừ cơ quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng? 

Câu 5. 

a) Vẽ sơ đồ điều hòa lượng đường trong máu của luyến tuy? 

b) Vẽ cung phản xạ co chân khi dẫm phải gai? Trình bày những diễn biến xảy 

ra về mặt điện hóa trong phản xạ co chân khi dẫm phải gai? 

c) Vẽ sơ đồ quá ưình tiêu hóa prolein ở động vật nhai lại? 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN - KONTUM 
Câu 1. 

a) Vì sao cá hô hâ'p tốt dưới nước? Người hô hâ'p tốt trên cạn? 

b) Vì sao một cơ thể da bào lớn phải có một hệ thống tuần hoàn? Trình bày quy 

luật hoạt động của lim. Tính ưu việt của hệ tuần hoàn kép? 

c) Nguyên nhân và hậu quả khi ruột non hấp thụ chất dinh dưỡng kém? 

Câu 2. 

a) Trình bày chu ưình sinh địa hóa nilơ, vi khuẩn tham gia chu ưình? 

b) Hãy so sánh cảm ứng của thực vật với động vật? 

Câu 3. 

a) Phân tích đặc điểm cấu lạo răng và xương sọ động vật ăn thịt và động vật 
ăn thực vật phù hỢp với chức năng tiêu hóa và kiếm ăn? 
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b) Vì sao thực vật C4 và CAM không có hô hâp sáng? 

c) Hãy sơ đồ hóa sự tiên hóa của chức năng dinh dưỡng của động vật? 

Câu 4. 

Hãy so sánh quang hơp và hô hâ'p ở cây xanh? 

Câu 5. 

a) Tại sao khi bị bệnh về gan lại ảnh hưởng đến quá ưình đông máu? 

b) Giải thích phản xạ điều hòa hoạt động tim mạch? 

ĐÁP ÁIN 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT - QUẢNG NGÃI 

Câul. 

1. a) Tôn chu trình: cố định CO2 ở thực vật C4 (chu trình Hatch - Slack). 

Giai đoạn 1 xảy ra ưong lục lạp của tế bào mô giậu. 

Giai đoạn 2 và 3 xảy ra trong lục lạp của tế bào bao quanh bó mạch. 

Cả hai giai đoạn đều xảy ra vào ban ngày, khi có ánh sáng. 

b) NADPH tham gia vào phản úhg biến đổi AOA thành các chất C4 (axit malic). 

ATP ứiam gia vào phản ứlig biến đổi hỢp chất C3 (axit pừuvic) thành C3 

(photphocnolpừuvic). cả hai chất này còn tham gia vào chu trình Canvin (giai đoạn 3) 

c) Các loài quang hỢp theo con đường này thường sống ở nơi có điểu kiện 

nóng âm kéo dài, ánh sáng, nhiệrđộ và nồng độ O2 đều cao, nhuhg nồng độ CO2 

lại ihâp do đó chúng có thêm quá trình tích lũy CO2 ở tế bào mô giậu để dự trữ 
cho sự tổng hỢp chât hữu cơ ở tế bào bao bó mạch và tránh đưỢc hô hấp sáng. 

d) So với lúa thì năng suất của thực vật C4 cao hơn vì: thực vật này chịu đưỢc 

cường độ ánh sáng cao hơn và không có hô hâp sáng. 

2. a) Phế nang của người thích nghi với sựưao đổi khí: 

- Có số lượng rất lớn tăng diện ưch bề mặt. 

- Có thành mỏng, chỉ gồm một lớp tê' bào thuận lợi cho sự trao đổi khí. 

- Trôn thành phế mang có rất nhiều mao mạch -> lạo sự chênh lệch nồng độ cho 

quá trình khuếch tán khí. 

- Thành phế mang đưỢc bao bởi lớp màng ẩm ướt hòa tan các chất khí để ưao đổi 
dễ dàng. 

b) Sự ưao đổi khí diễn ra theo cơ chô khuếch tán, không cần năng lượng. Nhưhg 

lất cả động vật đều phải chi dùng năng lượng để thực hiện quá trình thông khí. Quá 

uình này diễn ra liên tục nên tiêu lốn rất nhiều năng lượng của cơ thổ. 
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Hơn nữa sự bô"c hơi nước qua bề mặt hô hấp cũng làm mất nhiệt nên cơ thể 
phải liêu dùng năng lượng đc duy ưì thân nhiệt. 

Câu 2. 

So sánh tính cảm ứhg của động vật và thực vật. 

a) Giống nhau: 

- Đều là khả năng tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường. 

- Đều biểu hiện bằng những biến đổi lí, hóa trong tế bào cơ thể. 

b) Khúc nhau:_ 

ở động vật ở thực vật 

Cơ quan chuyên hóa Có (hệ thần kinh và hệ 
vận động) 

Không có 

Đặc điểm cảm ứng 
• 

Biểu hiện nhanh và rõ. 

. Đa dạng và râ'l phức tạp. 

Có hai cơ chế: thần kinh 

và thể dịch. 

Hiệu quả phụ thuộc vào 

mức độ liến hóa. của hệ 
thần kinh. 

Không liên quan đến cơ 
chế sinh ưưởng. 

Biểu biện chậm và khó 

nhận thây. 

ít đa dạng và đơn giản. 

Chỉ có cơ chế thể dịch. 

Hiệu quả giông nhau ỡ 
tâ't cả các loài. 

Thường liên quan đến cơ 
chô' sinh trưởng. 

c) Ý nghĩa: 

- Giống nhau: Do môi trường sống đa dạng và luôn thay đổi nên thực vật và 

động vật đều có cơ chô" nhận biết đc thích nghi với sự thay đổi đó. 

- Khác nhau: Do phương thức sống khác nhau (thực vật lự dưỡng, động vật dị 
dưỡng) nên có sự phân hóa cấu lạo và đưỢc chọn lọc theo hai hướng khác nhau. 

2. a) Quá trình biến đổi nitơ ưong cơ thể thực vật: 

- Khửnilrat: NO3 ^ NOj -> NH;. 

- Amin hóa; NH‘ + Axit xcto -> Axit amin 

- Chuyển vị amin: Axit amin + axit xelo Axit amin mới + axit xclo. 

- Amit hóa; NH3 thừa + Axit dicacboxilic -> Amil. 

b) Ý nghĩa: 

- Khử nilrat: Biến đổi nitơ thành dạng cây có thể sử dụng. 

- Amin hóa và chuyển vị amin: Tạo nguyên liệu cho cây tổng hỢp prôtêin. 

- Amil hóa: Khử độc và dự trữ NH3 cho cây. 

c) Mối quan hộ: Chu trình Crcp lạo ra các axil hữu cơ để liên kết với NH3 

trong quá trình amin hóa, đồng thời dự trữ nitơ để tổng hỢp prôtcin cho cơ thể. 
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Câu 3. 

1. a) Chiều hướng liến hóa của hệ tuần hoàn: 

- Từ chưa có hệ tuần hoàn (động vật đớn bào) -> có hệ tuần hoàn hd (thân mềm, 

chân khớp) -> hệ tuần hoàn kín (động vật có xương sống). 

- Từ tuần hoàn đơn (ở cá) tuần hoàn kép (lưỡng cư, bò sát, chim và thú). 

- Tim từ chỗ chưa phân hóa, chỉ là phần phình lên của mạch máu (ở giun đốt) -> tữn 

2 ngăn (ở cá) tim 3 ngăn (ở lưỡng cư, bò sát) ^ tim 4 ngăn, chia 2 nửla riêng biệt (ở 
chim và thú). 

b) Gan: có chức năng tổng hỢp prôlêin huyết tương -> rôi loạn chức năng gan 

làm cho albumin không đưỢc tạo ra —> áp suât thẩm thâu của máu giảm —> nước 
ứ lại trong mô gây phù 

2. Trình bày như sách giáo khoa nâng cao, ưang 54. 

Câu 4. 

1. 

cử động lá ở cây phưỢng Cử động lá ở cây trinh nữ 
Tác nhân kích 

thích 
Ánh sáng Sự va chạm 

Cơ chê” 

Do lác động của auxin dẫn đến 

sự sinh trưởng không đều ở mặt 

ưẽn và dưới của lá. 

Do sự thay đổi sức trương của 

nước của tế bào chuyên hóa 

nằm ở cuống lá, không licn 

quan với sự sinh trưởng. 

Tính châ”t biểu 

hiện 

Biểu hiện chậm hơn. 

Có lính chu kì. 

Biểu hiện nhanh hơn. 

Không có túứi chu kì. 

Ý nghĩa 

Giúp lá xòc ra khi có ánh sáng 

đổ quang hỢp và khcp lại vào 

ban đêm để giảm thoát hơi 

nước. 

Giúp lá không bị tổn thương 

khi có lác động cơ học. 

2. 

Quá trình 

tiêu hóa 
ở bò ở heo 

Cơ học Thức ăn thô nuốt vào dạ cỏ 
đưỢc nhào ưộn thấm nước bọt 

và ưương lẽn sau đó chuyển 

sang dạ lổ ong để ợ lên nhai lại 

rồi nuốt vào dạ sách hấp thụ 
bước nước. 

Thức ăn sau khi được 

nghiền nhỏ và thâm nước 

bột liếp lục được dạ dày 

nhào ưộn cho thâm dịch vị. 

Hóa học Diỗn ra trong dạ múi khô”, 

biến đổi prôtôin của cỏ và vi 

sinh vật nhờ cn/.im pcpsin. 

Một phần prôlêin đưỢc biên 

đổi thành pcptit nhờ enzim 

pcpsin. 
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Sinh học Diễn ra trong dạ cỏ, xenluIozơ 
đưỢc vi sinh vật phân giải một 

phần. 

Không có 

Vai trò của axil HCl: 

- Hoạt hóa en/.im pepsin. 

- Diệt khuẩn. 

- Tạo môi trường thuận lợi cho các enzim hoạt động. 

Câu 5. 

1. a)Sơ đồ điều hòa làm tăng đường huyết: Dành cho bạn đọc 

b) - Bộ phận tiêp nhận kích thích và điều khiển đều là đảo tụy. 

- Bộ phận thực hiện là gan. 

2. a) Tập tính của gâu là lập tính kiếm ăn. Đây là lập tính học đưỢc vì chúng 

chỉ có kĩ năng “mon mcn” nhờ học tập đồng loại hay rút kinh nghiệm. 

b) Tập ưnh của ong là tập Unh tự vệ mang ưnh xã hội, thuộc kiểu tập tính vị tha. 

Ý nghĩa: sự hi sinh của cá nhần để bảo vệ bầy đàn, nhờ đó duy trì nòi giông. 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH 

ĐỒNG lỈAI 
Câul. 

1. Phân biệt quá ưình vận chuyển vật chất qua mạch gỗ và mạch Ube: 

a) về chất được vận chuyển: 

- Mạch gỗ: chủ yếu là nước và các ion khoáng, ngoài ra còn có các châ't hữu 

cơ (axit amin, amil, vitamin, hoocmon...) đưỢc lổng hỢp từ rễ. 

- Mạch libe: chủ yếu là đường saccarozơ axit amin, vitamin, hoocmon và một 

sô hỢp châl hữu cơ khác như ATP, một sô ion khoáng đưỢc sử dụng lại. 

b) về dònịỊ vận chuyển 

- Mạch gỗ: từ trung trụ của rễ lên thân, lá và các cơ quan khác ưên mặt đâ'!; 

vận chuyển ngược chiều trọng lực. 

- Mạch libc: từ lá xuống rễ và đi đến các cơ quan dự trữ ở phía dưới như hạt, 
quả, củ...: vận chuyển xuôi dòng theo chiều ưọng lực. 

c) Cơ quan vận chuyển: 

- Mạch gỗ: có cấu lạo thuận lợi cho sự di chuyển của nước và các ion 

khoáng: là một ống rỗng, gồm các tế bào chết, chúng không có màng và các bào 

quan, vách tế bào mạch gỗ đưỢc linhin hóa bền chắc chịu được áp suâ't nước. 

- Mạch libe: Có câu lạo gồm từ các tô bào sông là ông hình rây và tế bào 

kèm. Ông hình rây không còn nhân, có màng sinh chất, chất tế bào, một số các 

Hào C|uan. Các tô' bào kòm cũng là những tế bào sống có nhân, giàu ti thể là 

nguồn cung câ'p năng lượng. 
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d) ĐộìiịỊ lực vận chuyển; 

- Mạch gỗ: Sự kêt hỢp của động lực đầu dưđi: áp suât rễ; động lực đầu ưên: 

lực húl do sự thoát hơi nước của lá; và lực liên kết giữa phân tử nước với nhau và 
giữa phân tử nước với mạch gỗ. 

- Mạch libe: Sự vận chuyển dòng libe thực hiện dưới dòng áp suât do sự chênh 

lệch của áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả..) 

2. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tô: 

- Ánh sáng; Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình ưao đổi nước do ảnh hưởng 

đôn phản ứng mở quang chủ động của khí khổng, Ánh sáng xanh tím làm tảng 

cường độ thoát hơi nước so với ánh sáng đỏ, vàng là do chúng làm thay đổi tính 

thâm của tê bào. Sự thoát hơi nước lại ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển nước 

và hâp thụ nước ở rễ, cả quá ưình lôi kéo các phân lử nước tham gia vào quá 
trình quang hỢp. 

- Nhiệt độ đất ưước tiên ảnh hưởng đến quá ưình hô hấp của rễ và do đó ảnh 

hưởng đến quá ưình hâp thụ nước ở rễ. Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước 

do ảnh hưởng đến độ ẩm không khí hoặc làm chậm các quá ưình ưao đổi chât và 

năng lượng, làm tăng đột ngột tính thâm, giảm khả năng điều tiết của tê bào. 

- Độ ẩm không khí và đất: thông qua ảnh hưởng của nhiệt độ. 

- Dinh dưũng khoáng: liên quan đến ưao đổi nước do ảnh hưởng đến sinh trưởng 

và hoạt động sống của hệ rễ, ảnh hưởng đến áp suất thẩm thâu của dung dịch đât. 

Câu 2. 

I. 

Các chỉ sô' 

so sánh 
Thực vật C3 Thực vật C4 Thực vật cam 

Có ở loại 

thực vật 

Phân bố khắp nơi 

trên Trái Đâ't, chủ 
yếu ỡ vùng ôn 

đới, á nhiệt đới 

Thực vật vùng 

nhiệt đới, cận 

nhiệt đới 

Thực vật mọng 

nước sống ở 
hoang mạc khô 

hạn 

Hoàn cảnh 

xảy ra 

Cường độ AS, 

nhiệt độ, nồng độ 
O2, CO2 bình 
thường 

AS, nhiệt độ cao, 

nồng độ CO2 

giảm, O2 tăng 

Điều kiện khô 

hạn kéo dài, 

thiếu nước 

Quang hô hâ'p CÓ không không 

Châ't nhận CO2 

đầu tiên 
Ribulozodipholphat Photphoenolpyruv 

ic 
Photphoenolpyru 

vic 

Sản phẩm ổn 
định đầu tiên 

Axil 

photphoglyxeric 
Axit oxaloaxetit, 
axit malic 

Axil oxaloaxetit, 
axit malic 
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Không gian liến 

hành 

Lục lạp của lế 
bào mô dậu 

Lục lạp của tế 
bào mô dậu, lục 

lạp tế bào bao bó 
mạch 

Xảy ra ưong 

cùng một tế bào 

mô dậu chứa 
diệp lục 

Thời gian 

tiẽ"n hành 

Ban ngày Cả 2 giai đoạn đều 

diễn ra ban ngày 

Nhận và cô định 

CO2 vào ban 

đêm khí khổng 

mở, tái cô" định 

CO2 ban ngày 

khí khổng đóng 

Hiệu quá Trung bình Cao gấp đôi TV C3 Thấp 

2. 
Các chỉ sô" 

so sánh 
Kị khí Hiếu khí Quang hô hâ"p 

Hoàn cảnh xảy 

ra ở thực vật 

Thiếu O2 Có O2 Cuồng độ ánh sáng 

cao, lượng CO2 cạn 

kiệt, O2 cao 

Nơi diễn ra trong 

tê" bào 

Tế bào châ"t Ti thể Lục lạp, 

peroxizom và ti 

thể 

Sản phẩm 

cuôì cùng 

axit lactit hoặc 

rượu etylic, CO2, 

năng lượng 

CO2, H2O. ATP CO2, và axit 

amin xêrin 

Hiệu quả 
năng lượng 

2ATP Tạo nhiều năng 

lượng hơn 

(38ATP) 

Không tạo ATP, 

nhưng tiêu hao 

30% - 50% sản 

phẩm quang hỢp 

Các giai đoạn 

chính 

Đuơng phân và 

phân giải kị khí 
Đường phân, chu 

trình Crep, chuỗi 

truyền elecữon 

Từ RiDP tạo axit 

glicolic - axit 

glioxilic - serin 

Câu 3. 

Hệ giao cảm Hệ phó giao cảm 

C
ấ

u tạ
o

 

Trung ương 

- Nhân xám ở sừng bên luỷ 
sống (từ đốt tủy ngực I đến 

đô"t tủy thắt lưhg III) 

- Nhân xám ở trụ não và 

đoạn cùng tủy sống 
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- Chuỗi hạch gần cột sống - 

xa cơ quan phụ ưách. 

- Hạch nằm gần cơ quan 

phụ trách 

- Nơron trước hạch (có bao 

mielin) có sỢi ưạic ngắn 

- Nơron trước hạch (có bao 

mielin) sỢi trục dài 

Ngoại biên - Nơron sau hạch (không có 

bao mielin) sỢi ưục dài 

- Nơron sau hạch (không 

có bao mielin) sỢi trục ngắn 

- Châ't trung gian hóa học 

cuối cùng; Adrenalin và 

Noradrenalin 

- Chất trung gian hóa học 

cuối cùng: Acetylcholin 

2. - Kích thích dây giao cảm: làm tăng tính hưng phân của tim -> tăng nhịp 

và lực co tim 

- Kích thích dây đối giao cảm: gây ức chế hoạt động của tim ->• giảm nhịp và 

lực co tim 

- Khi dây thần kinh đôi giao cảm bị kích thích, cơ chế giúp lan ưuyền xung 

thần kinh chính là cơ chế hình thành điện thế hoạt động: 

■ Do nồng độ Na^ bên ngoài cao hơn bên trong tế bào -> khi bị kích thích 

cổng Na* mở rộng nên Na* khuếch tán qua màng vào bên trong tế bào gây ra sự 

mất phân cực và đảo cực. 

• Tiếp đó, cổng K* mở rộng hơn, còn cổng Na* đóng lại, K* đi qua màng ra 

ngoài tế bào -> tái phân cực. , . 

• Quá trình biến đổi ưên làm hiện điện thế hoạt động (xung thần kinh) 

lan ưuyền ưên sỢi thần kinh. 

■ Nồng độ Na*, K* giữa trong và ngoài tế bào được duy ưì nhờ bơm Na*/K* 

Câu 4. 

1. Tim ếch vẫn còn hoạt động vì cơ tim có khả năng hoạt động tự động. Hoạt 

động của lim có lính lự động là do trong thành tim có hệ dẫn ưuyền tim gồm: nút 

xoang nhĩ có khả năng tự phát nhịp, xung thần kinh được truyền tới hai tâm nhĩ 

và nút nhĩ thâ't, rồi truyền theo bó His tđi mạng Purkin phân bố trong thành cơ 

giữa 2 tâm thât làm các tâm nhĩ, lâm thât co. 

2. Vì nhịp tim của ếch 50 lần/ phút -*■ 1 chu kì tim dài 60/50 giây =1,2 giây 

Từ tỉ lộ ưên -> pha nhĩ co 0,15 giây. Pha thất co 0,45 giây. Pha giãn chung 

0,6 giây. 

Thời gian lâm nhĩ được nghỉ ngơi; 1,2 - 0,15 = 1,05 giây 

Thời gian tâm thất đưỢc nghỉ ngơi: 1,2 - 0,45 = 0,75 giây 
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Vĩ sao tim hoạt động suốt đ('ù mù không mỏi? 

- Các tế bào cơ lim có giai đoạn trơ tuyệt đối dài có thời gian nghỉ đủ 

để hồi sức cho nhịp co tiếp sau. Nếu xét riêng hoạt động của thành cơ thuộc các 

ngăn tim thì thòti gian nghi còn nhiều h<m th('ù gian co của các ngăn tim —► tim 

hoạt động suốt đời mà không mỏi. 

3. 

Các pha 
Hoạt động của van tim Sự vận chuyển của 

máu Van nhĩ thất Van^ộnịỊ mạch 

Pha nhĩ co Mở Đóng Từ tâm nhĩ vào tâm thất 

Pha thâ't co Đóng Mở 
Từ tâm thât vào động 

mạch 

Pha dãn chung Mở Đóng 
Từ lĩnh mạch vào tâm 

nhĩ và tâm thất 

Câu 5. 

/. • Hít vào 1. Các túi khí đều phồng. Các cơ thở co, thể tích khoang thân lớn 

lên (áp suất trong khoang thân giảm), không khí giàu 02 từ ngoài -> khí quản -> 

các lúi khí sau (1 ít ưàn vào phổi). 

■ Thở ra 1. Các túi khí đều xẹp. Các cơ thở dãn, thể tích khoang thân giảm, 

không khí giàu oxi lừ các túi khí sau -> phổi các ống khí mao mạch -> trao 

đổi khí. 

• Hít vào 2. Các túi khí đều phồng. Không khí giàu CO2 từ phổi -> các túi 

khí trước 

• Thở ra 2. Các lúi khí đều xẹp. Các túi khí trước ép lượng khí giàu CO2 ra ngoài. 

• Hâ hấp “kép”: Sự trao đổi khí qua 2 chu kì hít vào - thở ra, 1 lượng khí 

hít vào ở đầu chu kì 1 phải đến cuôì chu kì 2 mới ra khỏi cơ thể. 

2. * ở chim 

Sự lưu thông khí được thực hiộn nhờ sự co dãn của các lúi khí thông với các 

ống khí. Không khí lưu thông liên lục qua các ống khí ở phổi theo 1 chiều nhất 

định kể cả lúc hít vào và thở ra không có khí đọng ưong các ống khí ở phổi. Sự 
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Irao đổi khí xảy ra liên tục giữa máu trong mao mạch với không khí giàu O2 lưu 
thông ưong các ống khí. 

* ở thú 

- Sự trao đổi khí bị gián đoạn khi thở ra 

- Phê nang ưong phổi là túi kín —> trong phổi luôn có khí đọng —> hiệu quả 
thâ”p hơn ở chim 

3. - Bác Tư nín thở đưỢc lâu hơn Anh Ninh vì: 

Khi Anh Ninh chạy, oxi đưỢc lăng cường sử dụng cho hô hấp hiếu khí tạo 

năng lượng tạo nhiều CO2. Nồng độ CO2 tăng cao kéo theo nồng độ H* lăng 

(CO2 + H2O o H2CO3 <=> + HC03') —> kích thích thụ quan hóa học ở cung 

động mạch chủ và xoang động mạch cảnh ưuyền xung thần kinh về hành tủy 

(trung khu hô hâ'p) kích thích trung khu hô hấp thôi thúc cử động hít vào —> áp 
đảo mong muốn nhịn thở của anh 

- Sau khi nín thở vài phút nhịp tim của Bác Tư có thay đổi vì nồng độ O2 ưong 

máu giảm, nồng độ CO2 lăng kích thích thụ quan hóa học ở cung động mạch chủ 
và xoang động mạch cảnh truyền xung thần kinh về hành tủy (trung khu điều 

hòa lim mạch) lim đập nhanh và mạnh hơn. 

4. 

Uống ít 
nước 

Huyết dp thấp -» 0311 (không lọc đưỢc máu) tiết Angiotensinogen 

Thận không lọc được nước tiểu -> Tiết Rcnin -* 1 

Angiotensin 1 

Phổi -► Tiết enzitn -> 

Angiotensin 2 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - ĐÀ NẴNG 

Câu 1. 

1. Xác định tổ hỢp đúng; c 

2. Ý nghĩa thích nghi với từng môi trường sống khác nhau; 

I: 4,8. 
- Cây dứa là thực vật CAM sông trong điều kiện khô hạn kéo dài nên nhóm 

thực vật này phải tiết kiệm nước đến mức tối đa bằng cách dự trữ nước ở lá, đóng 

khí khổng vào ban ngày, ban đêm khí khổng mở nên quá ưình cố định CO2 tiến 

hành vào ban đêm, tránh đưỢc hiện iượng hô hấp sáng. 

II; 3, 5 

- Cây mía là thực vật C4 sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài, ánh sáng 

cao, nhiệt độ cao, nồng độ CO2 giảm, O2 tăng, tiến hành quang hỢp ở 2 không 

gian khác nhau là lục lạp tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch, ưánh đưỢc hô 

hấp sáng nên năng suâ'l cao hơn thực vật C3 và thực vật CAM. 

III: 2,6,7 

- Cây lúa là thực vật C3 sống ữong điều kiện môi trường có khí hậu ôn hòa, ánh 

sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2,02 bình thường, quá trình cố định CO2 vào ban ngày ở lế 

bào mô giậu. Quá uình hô hấp sáng licu giảm 30 - 50% sản phẩm quang hỢp, tuy 

nhiôn tạo ra axit amin Sêrin đổ lổng hỢp prôtêin cho cây. 

Câu 2. 

a) GiốtiỊỊ nhau: 

- Thu nhận các châ't lừ môi trường đổ xây dựng các châ't hữu cơ cần cho cơ 
thể và thải các chât không cần thiết ra khỏi cơ thể. 

- Chuyển hóa năng lượng và sử dụng năng lượng qua phân tử ATP nhờ quá 

ưình đường phân ưong chất tế bào và hô hấp hiếu khí trong ti thể. 

- Sử dụng hệ cnzim để đồng hóa và dị hóa. 

- Đều chịu ảnh hưởng của các yếu lố môi trường đến quá ưình chuyển hóa 

vật châ'l và năng lượng. 

- Có sự phân hóa cơ quan đổ giúp cho sự chuyển hóa vật chất và năng lượng. 

b)_ '_ 

Chuyển hóa ở thực vật Chuyển hóa ở động vật 

- Phương thức lự dưỡng. - Phương thức dị dưỡng. 

- Sản xuâ'l châ't hữu cơ thông qua 

quá trình quang hỢp. 

- Lây nguồn châ"t hữu cơ có sẩn ở 
môi ưường ngoài. 

- Sử dụng năng lượng lích lũy 

trong chất hữu cơ dự trữ ở hạt, củ, quả 
để san xuất ATP. 

- Sử dụng năng lượng tích lũy 

trong chất hữu cơ có sẩn để sản xuất 

ATP. 
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- Hấp thụ và đồng hóa nitơ từ hỢp 

châ't vô cơ. 
- Sử dụng nitơ từ nguồn châ't hữu 

cơ do cơ thể khác cung câ'p. 

- Hệ vận chuyển các chất gồm 
mạch gỗ và mạch rây. 

- Hệ vận chuyển các châ't là hệ tuần 

hoàn gồm tim và hộ mạch. 

Câu 3. 
a) Tim: 

- Cá: tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn (tuần hoàn đơn). 

- Lưỡng cư; tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha (vòng tuần hoàn kép). 

- Bò sát: tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt (2 nửa), máu ít pha, 2 vòng tuần hòa). 

- Chim, thú; lim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu không pha. 

b) VÒỈĨỊỈ tuần hoàn hở 

- Động vật không xương sốhg, kích thước nhỏ. 

- Hệ mạch có đoạn máu chảy trong hệ mạch hở, áp lực thấp. 

- Tốíc độ chảy của máu chậm. 

- Tim chưa phát triển. 

- Tế bào tiếp xúc trực tiếp với máu. 

- Không có chức năng trao đổi khí. 

c) Vòn^ tuần hoàn kín 

- Hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép. 

- Tim phát ưiển. 

- Máu vận chuyển ưong hệ mạch kínip lực cao. 

- Tốíc độ chảy của máu nhanh. 

- Tê' bào tiếp xúc với dịch mô. 

- Có chức nàng ưao đổi khí. 

Câu 4. 

a) 

Tiêu chí Hướng động ứng động 

Khái niệm Là hình thức phản ứng của 

một bộ phận của cây ưước 

tác nhân kích thích theo 

một hướng xác định. 

Là hình thức phản ứng 

của cây trước tác nhân 

kích thích không định 

hướng. 

Đặc điểm Xảy ra chậm - Xảy ra nhanh hơn (ứng 

động không sinh trưởng). 

- Có lính chu kì (ứng 

động sinh ưưởng). 
Cơ chế Điều tiết nhờ hocmon thực 

vật 
- ứng động không sinh 

trưởng: liên quan đến sức 

trong nước. 
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- ứng động sinh trưởng: 

liên quan đến sự phân 

chia tế bào. 

Hình thức biểu hiện Hướng nước, hướng hóa, 

hướng đất, hướng ánh sáng. 

- ứng động không sinh 

trưởng. 

- ứng động sinh trưởng 

gồm vận động quân vòng, 

vận động nở hoa, vận 

động ngủ thức. 

b) 

Bộ phận Động vật ăn thịt Động vật ăn cỏ 

Răng Răng.nanh, răng ưước hàm, 

răng ăn thịt phát uiổn. 

Răng trước hàm và răng hàm 

phát ưiển. 

Dạ dày Dạ dày đơn. 

s* 

- Trâu, bò dạ dày kép. 

- Thỏ, ngựa dạ dày đơn. 

Ruộl non Ngắn. Rất dài. 

Manh ưàng Không phát ưiển. Rất phát triển và có vi sinh vật 

sống cộng sinh. 

Câu 5. 

1. Miệng 

2. Thực quản 

3. Dạ cỏ 

4. Dạ tổ ong 

5. Dạ lá sách 

6. Dạ múi khế 

7. Ruột non 

8. Manh tràng 

TRƯỜNG CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 

TP. HỒ CHÍ MINH 

Câu 1. 

a_ - Theo quan điểm của Kholotnui (1924): 

* Mặt dưới (khuất ánh sáng) lích luỹ nhiều auxin hơn mặt ưên kích thích 

sự phân bào của ic' bào và kéo dài tế bào -> phần dưới sinh trưởng nhanh hơn 

thân uô"n cong về phía trôn. 

* Rỗ thì nhạy cảm với auxin và rễ sinh trưởng khi auxin thấp nôn nồng độ auxin ở 
mặt dưới tăng ức chế tế bào không tăng trưởng và phân bào —> tế bào mặt ưên của rễ 
lớn mạnh hơn rễ uốn cong xuống đất. 
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- Theo Brauncr (1927-1959): 

* Trọng lực của đât ảnh hưởng đôn độ chênh lệch (građien) của nồng độ các 

ion ưong các mô ihực vật. Khi đặt cây nằm ngang, sự tập trung các chất có hoạt 
tính thẩm thâu ở mặt dưới của cành -> kích thích sự kéo dài tế bào đó —> cành 

uốn lên ưên và ngược lại đối với rỗ. 

b) — Đa sô các nguyên tố khoáng hâp thu theo cơ chế chủ động nên cần prôtêin 
hoạt tải (chất mang) và ATP 

- ATP đưỢc lạo ra do hô hâp nội bào —> rễ lăng hô hâp tạo ATP 

- Hô hấp rẽ lạo sản phẩm ưung gian ở chu ưình Crep là các axit hữu cơ sẽ kết 

hỢp với gốc amin -> tạo axit amin tổng hỢp prôlêin -> hỢp chất mang và enzim 

- Hô hâp rễ tạo ra ion H* -> liên quan đến cơ chế “hút bám ưao đổi” ở keo đât —> 
lăng quá ưìrứi hút khoáng 

- Hô hâp rỗ thải sản phẩm trung gian là nguyên liệu cho vi sinh vật đất hoạt động 

phân giải sản phẩm khó tiêu -> dỗ liêu tạo ion chứa khoáng cho rễ hâp thu... 

- Ngược lại, khoáng là nguyên liệu xây dựng cấu trúc tế bào trong đó có li 

thể thực hiện hô hâp, khoáng ảnh hưởng đến áp suât thẩm thâu của màng liên 

quan đen sức hút nước —> hút khoáng. Và nguyên lô khoáng là thành phần của 

cn/.im, xúc lác cho phản ứng trong hô hâp ở rễ... 

Câu 2. 
/. 

Biểu hiện 

NguyônX. 

tố đa lượng^\ 

Biểu hiện số thứ (chỉ cần ghi số) 

p 1 

s 4 

K 2 ' * 

Ca 5 

Mg 6 

Fc 3 

2. 
* Giông nhau: 

- Diễn ra sự vận chuyển các chất và sự ưao đổi chất: hấp thu chất dinh dương, O2, 
thải CO2, chất cặn bã... 

- Có các sắc tô hô hâp 

- Có xuất hiện lim và hộ mạch 

218 



* Khác nhau: 

Tuần hoàn hd Tuần hoàn kín 

- Cấu ưúc tim và hộ mạch đơn giản 

(lim là 1 túi máu) 

- Câ"u trúc tim và hộ mạch phức tạp 

và hoàn thiện dần (tim 2 ngăn —> tim 

3 ngăn —> tim 4 ngăn) 

- Máu liếp xúc trực liếp với tế 
bào 

- Máu chảy ưong động mạch dưới áp lực 

cao nhờ lụt bóp của tim và sự nhu động 

của hẹ mạch tốc độ máu chảy nhanh 

- Khả năng điều hòa, phân phôi máu 

ăổn các cơ quan chậm 

- Điều hoà và phân phôi máu đến các 

cơ quan nhanh 

- Máu chứa sắc tố hô hấp (như 
hemôxianin)... 

- Chứa nhiều máu (khpảng 50% khôi 

lượng cơ thể) 

- Máu chứa sắc tố hô hâ'p (như 
hcmôglôbin)... 

- Chứa ít máu (khoảng 3 -10% khôi 

lượng cơ thể) 

- Có ở đa sô" động vậl thân mềm (ô"c 

sôn, trai...) và chân khớp (côn ưùng, 

tô;n...) 

- CÓ ở mực ống, bạch tuộc, giun đô"t, 

chân đầu và động vật có xương sông 

* Ý riỊịhĩa sự ỊỊÌốnỊỊ và khác nhau: ~ - 

- Trong quá irình liến hóa, sinh giới có cùng một nguồn gốc chung theo con 

đường phân li lính trạng. Bậc thang liến hóa đó, loài sau thường kế thừa nhữhg đặc 

điểm của loài tồn tại trước đó nhưng hoàn thiện hơn và thích nghi hơn 

- Sự giống nhau của hộ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín ở các nhóm động 

vật trôn chứng tỏ môi quan hộ về nguồn gốc giữa chúng 

- Sự khác nhau cho thây mức độ hoàn chỉnh dần không những về cấu tạo của 

cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể mà còn liến hóa hơn về các chức nãng sinh lí của các 

bộ phận đó 

- ớ hộ tuần hoàn hở, máu phân phôi đến cơ quan chậm nôn chỉ phù hựp với 

cơ thể có kích thước bé, ít hoạt động... 

- ở hệ tuần hoàn kín, hệ thông lim mạch hoàn chỉnh hơn, máu phân phôi đến 

cơ quan nhanh và mạnh, phù hỢp với cơ thể có kích thước lớn, hoạt động nhiều... 

Câu 3. 

Tên bộ phận Thú ăn thịt Thú ăn thực vật 

Răng 

- Răng cửa lây thịt ra khỏi 
xương. Răng nanh nhọn và dài, 
cắm vào con mồi và giữ con 
mồi cho chặt 

- Răng nanh giống răng cửa. 

Khi ăn cỏ, các răng này tì lên 

lấm sừng ở hàm ưên để giữ 
chặt cỏ (ưâu) 
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- Răng trước hàm và răng ăn thịt 
lớn cắt thịt thành các mảnh nhỏ 
để dc nuốt. Răng hàm nhỏ ít được 
sử dụng 

- Răng ưước hàm và răng 

hàm phát triển có lác dụng 

nghiền nát cỏ khi nhai 

Dạ dày 

- Dạ dày là một cái lúi lớn nôn 

gọi là dạ dày đơn 
- Dạ dày thỏ, ngựa là dạ dày 

đơn (1 túi) 

- Thịt đưực liêu hóa cơ học và 

hóa học giông như trong dạ dày 

người 

- Dạ dày trâu, bò có 4 túi. ở 
đây, dạ dày được tiêu hóa cơ 
học, hóa học và đặc biệt còn 

đưỢc biến đổi về mặt sinh 

học nhờ các vi sinh vật 

Ruột non 

- Ruột non ngắn hơn nhiều so 

với ruột non của thú ăn thực vật 
- Ruột non dài vài chục mét 

và dài hơn rất nhiều so với ruột 

non của thú ăn thịt 
- Các chất dinh dưỡng đưỢc 

liêu hóa hóa học và hâp thụ 
trong ruột non giống như ở 
người 

- Các chât dinh dưỡng đưỢc 

tiêu hóa hóa học và hấp thụ 
trong ruột non giống như ở 
người 

Manh ưàng 

(ruột tịt) 

- Ruột tịt không phát triển và 

không có chức năng liôu hóa 

thức ăn 

- Manh ưàng rất phát triển và 

có nhiều vi sinh vật cộng sinh 

tiếp tục tiêu hóa xenlulôzơ và 

các chât dinh dưỡng có ưong 

tế bào thực vật. Các chất dinh 

dưỡng đơn giản đưỢc hấp thụ 
qua thành manh ưàng 

b) - Thực vậi C4 có tế bào bó mạch phát triển mạnh, lục lạp lớn, cấu ưúc hạt kém 
phát ưiển, chứa nhiều linh bột. 

- Thực vật C3 có tô bào bao quanh bó mạch kém phát ưiển, lê bào mô dậu 

nhỏ, ít hạt lục lạp -> thực vật C4 thích hỢp với việc uếp nhận CO2 ở tế bào mao 

giậu và đồng hóa CO2 ở tế bào bao quanh bó mạch 

- Điểm bù CO2 ở cây C4 râ't lhâ'p và trong điều kiện CO2 bình thường và 

cường độ ánh sáng phù hỢp, thực vật C4 có cường độ quang hỢp cao hơn 

- Nhờ có 2 cn/im cô định CO2 (PEP, RiDP) khả năng cô định CO2 cao —► tôc 
độ đồng hóa lớn ở thực vật C4 

Câu 4. 
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b) Tên gọi “Sự vận chuyển chủ động nhạy cảm nhiệt” 

c) - Các hồng cầu ở nhiệt độ 37‘’c có sô" lượng tấl nhiều ưong tế bào, 

trong khi đó môi trường ngoài tế bào lượng K* nhỏ hơn Na^. 

- Trong hồng cầu bảo quản ở 0'’C, K* chuyển ra môi ưường ngoài, Na* 

thẩm thâu vào bôn trong tế bào cho đc"n khi nồng độ K* và Na* trong TB bằng 

nhau vđi nồng độ Na* và K* ngoài tê bào. 

- Nc"u làm nóng lại cho nhiệt độ 37‘’C, các ion K* của môi ưường ngoài ưở 
lại đi vào tế bào và các ion Na* lại đi ra. 

- Sự vận chuyển K* và Na* qua màng thực hiện ngưỢc với thang nồng độ, 

sự vận chuyển này đòi hỏi phải có năng lượng, khi hạ lhâ"p nhiệt độ đến 0'’C thì 

ức chế vận chuyển chủ động, lúc này xảy ra vận chuyển thụ động cho đến khi 

cân bằng nồng độ các ion trong và ngoài tế bào, nhưng khi làm nóng lên (cung 

câp năng lượng) thì quá ưìíih này.dicn ra chủ động. 

2. a){\): Túi tổ ong; (2): Miệng; (3); Túi cỏ; 

(4): Túi sách; (5): Túi khế; (6): Ruột 

b) Tên gọi chung: Dạ dày ưưđc. 

Câu 5. 

a) Các bước: 

- Huỷ tuỷ ếch 

- Mổ lộ tim, lìm dầy mê tẩu 

- Quan sát; 

Thần kinh: 

+ Kích thích dây mê lẩu -*■ đếm nhịp 

Thể dịch: 

+ Dùng dung dịch adrenalin (1/100.000) hay nước ngâm thuốc lá -> đếm nhịp 

- So sánh -> Kết luận 

b) - Môi trường lác động lạo kích thích cơ quan cảm thụ 

- Cơ quan cảm thụ truyền xung đến ưung tâm (vỏ não) 

- Tạo xung gây ra nhũìig phản ứng ưả lời 

- Các biểu hiện của cơ thể khi có phản ứng trả lời 

- Đáp ứng các phản ứng ưả lời bằng hành động để thích nghi 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN tre 
Câu 1. 

a) Nc"u ta cắl bỏ tuyến tụy rồi sau đó tiêm các hoocmôn này vào cơ thể thì 

con vật sẽ bị chết sau một thời gian ngắn vì luyến lụy còn tạo ra lipocain, đây là 

chât điều licl chuyển hóa lipil trong cơ Ihc. 

Thiếu lipocain, gan sẽ bị nhiễm mỡ, hàm lượng lipil ưong máu sẽ giảm. 

Khi cắt luyôn lụy, mặc dù vẫn đưa vào insuỉin và glucagon nhưng thiếu 

lipocain nên con vật chỉ sông đưỢc khoảng hai ba tháng. 

Hiện iượng lử vong có thể đưỢc loại bỏ bằng cách cho nó ăn một ít tuyến tụy 

của con vật khác. 

b) Chim có các đặc điểm về cấu tạo và sinh lí thích nghi với đời sống bay 

lượn trên không như: 

/. Cấu tạo riỊỊoài: 

- Thân chim hình thoi làm giảm sức cản không khí khi bay. 

- Da khô, phủ lông vũ, lông tơ mọc sát vào thân tạo thành một lớp xốp giữ 
nhiệt và làm thân chim nhẹ. 

2. Hệ tiêu hóa: 

- Mỏ chim không có răng, chim không có ruột già làm giảm nhẹ trọng lượng 
khi bay. 

3. Hệ hô hấp: 

- Chim có 9 túi khí, chim có hiện tưỢng hô hâ'p kép đảm bảo lượng O2 cung 

cấp đủ cho chim bay nhanh và lâu. Các lúi khí còn giúp giảm nhẹ trọng lượng 

khi bay và điều hòa nhiệt độ cơ thể. 

4. Hệ xưitnỊị và cơ: 

- Xương rỗng giúp giảm ưọng lượng khi bay. 

- Hai chi ưưđc phân hóa thành đôi cánh mang nhiều lông vũ (lông ống làm 

thành phiến mỏng), khi xoè ra tạo thành một diện tích rộng, quạt gió, giúp chim 
bay lượn lô"t. 

- Đuôi có nhiều lông vũ có tác dụng như bánh lái giúp chim bay tốt. 

- Hai chi sau có bàn chân dài và các ngón sắp xếp đặc biệt: 3 ngón trước, 1 

ngón sau giúp chim bám chặt vào cành khi đậu hoặc duỗi thẳng, xoè rộng ngón 
khi chim hạ cánh. 

- Cơ ngực phát triển giúp chim nâng hạ cánh tô"t khi bay. 

5. Hệ bài tiết và sinh dục: 

- Hệ bài tiết ở chim không có bóng đái giúp giảm nhẹ ưọng lượng cơ thể khi 
bay. 

- Hệ sinh dục của chim mái chỉ có 1 buồng Irihig và I ông dẫn trứng bên ưái 
giúp giảm ưọng lượng khi bay. 

ổ. Giác quan: 

- Mắt tinh có mi mắt thứ ba rất mỏng giúp bảo vệ mắt khi bay. 
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Câu 2. 

Nội dung 

phân biệt 
Hướng động ứng động 

ỉ. Khái niệm - Là hình thức phản úiìg của 

một bộ phận của cây trước một 

tác nhân kích thích theo một 

hướng xác định bằng vận động 

sinh ưưởng. 

- Là hình thức phản ứhg của 

cây trước một tác nhân kích 

thích không định hướng hoặc 

lác nhân kích thích có hnh chu 

kì, có thể là vận động siiứi 

trưởng hay vận động không 

sinh ưưởng. 

2. Nguyên nhân - Do lác nhân kích thích iheo 

một hướng xác định như ánh 

sáng,ưong lực... 

- Do tác nhân kích thích 

không định hướng hoặc do va 

chạm, chấn động. 

3. Cơ chế - Do sự phân bố của các 

hoocmôn thực vật (auxin) 

không đều ở một bộ phận của 

cây (thân, rễ) kích thíchjiay 

ức chế sinh trưởng. 

- Do ưnh cảm ứhg của các cơ 
quan (thân, rễ) khác nhau với 

nồng độ hoocmôn thực vật 
khác nhau kích thích hay ức 

chế sinh trưởng. 

- Do sự lan ưuyền kích thích 

có phản ứng nhanh ở các 

miền chuyên hóa của cơ 
quan, do các chấn động, va 

chạm cơ học. 

- Do sự thay đổi trương nước, 

sự co rút của chất nguyên sinh, 

biến đổi quá trình sinh lí, sinh 

hóa theo nhịp điệu đồng hồ 
sinh học, đưỢc điều chỉnh bằng 

phitocrôm. 

4. Hình thức 

biểu hiện 

- Hướng sáng 

- Hướng đất. 

- Hướng hóa. 

- Hướng nước.... 

- ứng động sinh trưởng: 

+ Vận động quấn vòng. 

+ Vận động nở hoa. 

+ Vận động ngủ thức. 

- ứng động không sinh 

trưởng. 

5. Vai Irò Giúp cây thích ứng với sự 
biến động của điều kiện môi 

trường. 

- Trong nông nghiệp dựa vào 

tính hướng để cung cấp nhu cầu 

cần ữũếl cho cây như nước, ánh 

sáng, phân bón... 

- Giúp cây thích ứng với sự 
thay đổi của môi ưường, ứng 

động sinh ưưởng đưỢc xem 

như chỉ thị, dấu hiệu của thời 

gian như 1 đồng hồ sinh học. 
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Câu 3. 
ì. Chiều hưâriỊỊ tiến hóa cùa hệ thần kinh â độnỊỊ vật: 

a) ở động vật hệ, thần kinh liến hóa từ chỗ chưa có hệ thần kinh đến có hệ 
thần kinh: 

- Động vật đơn bào chưa có tổ chức thần kinh, cơ thổ phản ứng lại kích thích 

bằng sự co rút châ't nguyên sinh gọi là hướng động nhờ các vi sỢi. Có hai loại 

hướng động: hướng động âm (khi ĐV di chuyển lánh xa nguồn kích thích) và 

hướng động dương (khi ĐV chuyển động tới nguồn kích thích). 

- ĐV đa bào có hệ thần kinh. 

b) ở động vật có hộ thần kinh thì hệ thần kinh liến hóa từ cấu tạo đơn giản 

đc"n cấu tạo phức lạp, hoạt động có hiệu quả nâng cao dần. 

Hệ TK 
Thường 

gặp ở 
Cấu tạo 

Đặc điểm hoạt 

động 
Hiệu quả 

I. Lưới Ruột 

khoang 

- Tế bào thần kinh 

và tế bào cảm giác 

liôn kết với nhau 

thành một mạng lưới 

dày đặc. 

- Các tế bào thần 

kinh liên hệ với 

các tế bào mô bì 

hay tế bào gai. 

Kích thích -> tế 
bào cảm giác 

xung thần kinh -> 

mạng lưới thần 

kinh -> tế bào mô 

bì cơ hoặc tế bào 

gai phản ứng 

loàn thân. 

Phản ứhg nhanh, 

kịp Ihời nhưtìg 

chưa chính xác. 

2. Chuỗi Giun, 

sún 

- Não ở phía^trước, 

từ não có 2 chuỗi 

hạch bụng hoặc các 

dây thần kinh chạy 

dọc 2 bên cơ thể. 

Kích thích tế 
bào cảm giác -> 

não và chuỗi diần 

kinh -> cơ quan trả 
lời.- 

Phản ứng có 

định khu nhưng 

chưa chính xác. 

3. Hạch Thân 

mềm, 

mp 

xác, sãu 

b() 

Hệ thần kinh tập 

ưung thành hạch 

thần kinh, hạch não 

và các giác quan 

phát triển, phân hóa. 

Kích thích -> giác 

quan xung thần 

kinh hạch não 

cơ quan ưả lời. 

Hoạt động phức 

tạp, chính xác 

hơn. 

4. Ống Động 

vật có 

xư<mg 

sống 

Gồm ưung ương 

thần kinh (tuỷ sông 

và não bộ) và thần 

kinh ngoại biên 

(dây thần kinh) 

Kích thích -> giác 

quan -> xung 

thần kinh -> não 

bộ và tuỷ sống ->■ 

cơ quan ưả lời. 

Phản ứhg chính 

xác, đa dạng, 

phức tạp, thực 

hiện bởi phản xạ 
không và có điều 

kiện. 
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2. Chúhg minh tổ chức thần kinh tiến hóa theo hướng tập trung hóa và đầu hóa: 

- Sự tập trung hóa thể hiện ở chỗ các tế bào thần kinh phân tán ở thần kinh dạng 

lưới, tập trung thành chuỗi hạch thần kinh -> chuỗi hạch bụng —> sau tập trung thành 3 

khối hạch: hạch não, hạch ngực và hạch bụng. 

- Hiện tưỢng đầu hóa trước hết thể hiện ở sự tập ưung của các tế bào thần 

kinh thành não ở động vật có đối xứng 2 bên, cơ thể phân hóa thành đầu, đuôi, di 

chuyển có định hướng. 

Câu 4. 

* Bảng tóm tắt quá trình tiêu hóa â động vật ăn thực vật: 

Các phần 

của ống 

tiêu hóa 

Động vật 

nhai lại 

Động vật có 

dạ dày đơn 
Chim ăn hạt 

Miệìĩị* - Cơ học; Răng yà 

cơ hàm nghiền nát 

thức ăn. 

- Hóa học: cnzim 

ticu hóa tinh bột 

không đáng kể. 

- Cơ học: Răng và cơ 

hàm nghiền nát thức 

ăn. 

- Hóa học: nước bọt 

chứa cnzim tiêu hóa 

■gluxit. 

- Cơ học: không 

có 

Thực quản Đưa thức ăn vào dạ dày. 

Giữa thực quản và dạ dày có diều là nơi 

chứa thức ăn. 

Giữa thực quả và 

dạ dày có chiều là 

nơi chứa thức ăn. 

Dụ dày - Cơ học: chủ yếu. 

- Hóa học: nhờ tác 

dụng của dịch vị. 

- Sinh học nhờ vi sinh 

vật. 

- Cơ học: chủ yếu. 

- Hóa học: nhờ tác 

dụng của dịch vị. 

- Không có tiêu hóa 

sinh học. 

- Cơ học: chủ 

yếu. 

- Hóa học: nhờ 

tác dụng cửa dịch 

vị- 

- Không có tiêu 

hóa sinh học. 

Ruột non - Cơ học: tác dụng phụ, ít quan trọng. 

- Hóa học: biến đổi chủ yếu thức ăn thành chất dinh dưỡng nhờ tác 

dụng của dịch ruột, dịch tụy và mật. 0,5 điểm 

Ruột giù - Sinh học; ít quan 

ưọng (ở ưâu bò chỉ 

biến đổi đưỢc 30% 

thức ăn). 

- Sinh học; quan trọng (ở 

manh tràng của ngụa, thỏ... 

một số vi súứi vật tổng hc^ 

vitamin B, K) 

Không có ruột 

già. 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH 

PHủVÊN 

Câu 1. 
u)-'Vìở miệng và dạ dày thức ăn mới tiêu hóa chủ yếu về mặt cơ học, về 

biến đổi hóa học chĩ có gluxit và prôtcin được biến đổi bước đầu. 

— ở ruột non có đầy đủ các loại cn/im đc’biến đổi tât cả các loại thức ăn ve 

mặt hóa học. 
- Prôtêin là loại thức ăn có cấu trúc phức tạp nhưng ở dạ dày chỉ có men 

pcpsin biến đổi thành chuỗi polipcptit ngẩn. Còn ở ruột non có các enxim lù 

luyến tụy và tuyên ruột đã phân cắt các chuỗi polipcplit đó ở vị trí xác đinh 

thành axil amin. 
b) Ruột non có khả năng hấp thụ hầu hết các chất dinh dưỡng là do cấu lạc 

đặc biệt của nó: 
— Niêm mạc ruột non tăng diện tích tiếp xúc với thức ăn lên nhieu lan nhc 

các nếp gấp. 
- Bề mặt niêm mạc được câu tạo bởi râ'l nhiều các lông nhung và vi lônị 

nhung. Do đó diện lích ticp xúc được lăng lên nữa. 
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- Diện tích tiêp xúc làng lôn nhiều lần tạo điều kiện cho sự hâ'p thụ hầu hết 
các châl dinh dưỡng. 

c) Câu tạo lục lạp phù hỢp với chức năng quang hỢp: 

- Màng kép: dỗ thấm đôì với các châ't hữu cơ phần lử nhỏ. 

- Trong là khối cơ chất (slroma) và các hạt (grana) và hệ thống các túi màng 

(tilacoit), giữa các hạt có màng nối là phiến màng (lamella). Mỗi hạt có từ vài 

hoặc vài chục lilacoil, mỗi hạt chứa hàng ưăm hạt. Các sắc tố hâp thu năng 

lượng và các thành phần khác định vị ưong màng tilacoit của lục lạp, màng 

lilacoil là nơi xảy ra pha sáng của quang hỢp, xoang tilacoit là nơi xảy ra các 

phản ứng quang phân li nước và quá trình lổng hỢp ATP. Chất nền có chứa nhiều 

cnzim cần để lổng hỢp cacbohiđral ưong pha tôì của quang hỢp. 

d) Trình bày theo sách giáo khoa sinh học 11 - Nâng cao. 

Câu 2. 

I. Phương thức trao đổi khí Ó2, CO2, nước; 

• GiốrìỊỊ nhau: 

ở thực vật, sự trao đổi khí với môi ưường thông qua khí khổng ở lá, gian bào. 

Cũng như ở một số động vật chân khớp lrao4ổi khí thông qua lỗ khí và hệ thống 

ống khí, đa sô động vật trao đổi khí thông qua hệ hỗ hấp, hệ tuần hoàn. 

• Khác nhau: 

- Thực vật: vừa quang hựp vừa hô hấp, khi quang hỢp cần CO2, H2O thải ra 

O2, khi hô hấp cần O2 thải ra CO2, H2O. 

- Động vật: sử dụng châ't hữu cơ làm nguồn năng lượng thông qua hô hấp, 

cần O2 thải ra CO2, H2O. 

2. Sự chuyển hóa nitơ 
• Giống nhau: 

Đều cần nitơ để xây dựng các axit amin, prôlêin, nuclôotit, axit nuclêic và 

đều không trực liếp đồng hóa nilơ phân tử có nhiều ưong không khí. 
• Khác nhau: 

- Thực vật; hấp diụ và đồng hóa nilơ lừ các dạng hỢp chất nitơ vô cơ từ đất, nướt. 
- Động vật: sử dụng nguồn nitơ từ nguồn châl hữu cơ do các cơ thể khác cung 

câp. Do đó việc thu nhận nguồn nilơ và thải các hỢp chấ't thừa chứa nilơ là khó 
khăn, phức lạp hơn thực vật. 

3. Sự vận chuyển sản phẩm 

• Giống nhau: 

Đều có hệ mạch chuyên chở, phân phối nước, chất dinh duũng cho các mô, tế bào. 
• Khác nhau: 

- Thực vật: có hệ mạch dẫn gồm: mạch gỗ vận chuyển nước, châ'l dinh dưỡng 

vô cơ lừ đâl qua rễ len thân, cành, lá; mạch rây dẫn nước, chất dinh dưỡng hữu 
cơ từ lá đến các mô của cơ thể. 
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- Động vậl: có hệ tuần hoàn và hộ mạch vận chuyển, phân phôi nước, chất 

dinh dưỡng đến các mô theo một chiều. 

4. Cân bằng nội môi 

• GiổriỊỊ nhau: 

- Giữa các tế bào đều có khoảng không gian ngoại bào chứa chất dịch khác 

trong các khoảng không gian nội bào. Dịch nội bào, gian bào đều là dung dịch 

nước, nước là dung môi cho các dịch nội bào và gian bào. 

- Thực vật và động vật đều có cơ chế điều chỉnh duy trì nồng độ ổn định các 

châ't chứa ưong dịch mô. 

• Khúc nhau: 

- Thực vật: dịch nội bào đưỢc thông thương trực tiếp nhau qua cầu nguyên sinh 

chất -> con đường thông thương tế bào chất, khoảng không gian ngoại bào là dịch 

gian bào và thành xcnlulozơ -> con đường thông thương gian bào. 

- Động vật: tế bào đều đưỢc bao quanh bởi dịch mô, dịch mô thông thương 

với môi trường ngoài (động vật không xương sống) hoặc qua máu của hệ tuần 

hoàn (động vật có xương sống). 

Câu 3. 

a) - Sự tiến hóa của hệ tuần hoàn qua các lớp động vật có xương sông là sự 

phức tạp hóa và hoàn thiện về câu trúc và chức năng: 

Tim 2 ngăn với 1 vòng tuần hoàn Tim 3 ngăn vđi sự xuất hiện 2 vòng tuần 

hoàn, máu pha nhiều máu pha ít hơn khi xuất hiện vách hụt trong lâm thất 

tim 4 ngăn, máu hoàn toàn không pha trộn thích nghi với hoạt động sông, nhu 

cầu năng lượng ngày càng cao. 

- ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở: 

Trong hệ tuần hoàn kín máu di lừ lim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch 

kín, máu và tế bào ưao đổi chất qua thành mao mạch. Máu chảy ưong động 

mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh, máu đưỢc đi xa, 

chảy đến các cơ quan nhanh, do đó đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và ưao đổi 

châL 

b) Trao đổi khí của mang cá xương đạt hiệu quả cao vì: 

- Mang cấu tạo gồm nhiều cung mang, mỗi cung mang gồm nhiều phiến 

mang mang cá có diện tích trao đổi khí lớn. 

- Miệng và dicm nắp mang đóng mở nhịp nhàng tạo nên dòng nước chảy một 

chiều và gần như liên tục lừ miệng qua mang. 

- Cách sắp xếp của mao mạch trong mang giúp cho dòng máu chảy ưong 

mao mạch song song và ngược chiều với dòng chảy bên ngoài mao mạch của 

mang -> sự trao đổi khí giữa máu và các phiên mang với dòng nước đi qua mang 

đạt hiệu quả cao. 

Khi cá lên cạn do mất lực đẩy của nước nên các phiến mang và các cung mang 

xẹp và dính chặt nhau 1 khối diện lích bề mặt trao đổi khí nhỏ. Lên cạn mang 

cá bị khô, diện lích bề mặt ưao đổi khí rât nhỏ và khô nên cá không hô hấp được. 
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Câu 4. 

Vấn đề Quang hợp Hô hấp 

Khái niệm Quá trình biến đổi các chât vô 

cơ đơn giản thành các hỢp chất 

hữu cơ phức tạp có hoạt tính 

cao trong cơ thể thực vật dưới 

tác dụng của ánh sáng mặt trời, 

có sự tham gia của hộ sắc tô" 

thực vật. 

Quá trình oxi hóa các hỢp 

châ"t hữu cơ thành CO2 và 

H2O, đồng thời giải phóng 

năng lượng cần thiết cho các 

hoạt động sống của cơ thể. 

PhưíTng 

trình tổnịỊ 
quút 

6CO2 + I2H2O —> ^ ^ Hệ sắc tô 

C6HỊ2O6 + 6O2 + 6H2O 

C6H|20fi + 6O2 —^ 6CO2 + 

6H2O + Q (ATP + nhiệt) 

Bủn chất Là quá trình oxi hóa khử, trong 

đó quá trinh oxi hóa thuộc pha 

sáng và quá ưình khử thuộc 

pha tối 

Là quá trình oxi hóa các hỢp 

châ"l hữu cơ để giải phóng 

năng lượng cung cấp cho mọi 

hoạt động sống của tế bào và 

cơ thể. 

Cơ chế - Pha sáng diễn ra trôn câu trúc 

hạt lục lạp, oxi hóa nưđc để sử 

dụng và e” lạo ATP và 

NaÌSpH, giải phóng O2 gồm 

các phản ứng: 

+ Kích thích diệp lục bởi 

phôton. 

+ Quang phân li nước nhờ 

năng lượng hâ"p thụ từ các 

phôlon. 

+ Quang hóa hình thành 

ATP và NADPH. 

- Pha tối diễn ra sự khử CO2 

bằng ATP và NADPH tạo châ"t 

hữu cơ ở stroma theo chu trình 

tương ứng với nhóm thực vật; 

C3 (chu trình Canvin), C4 (chu 

trình Hatch - Slack), CAM 

(chu ưình CAM). 

- Giai đoạn phân giải đường: 

Glucozơ —> 2 axitpiruvic. 

Đường phân diễn ra ở tế bào 

châ"t trong điều kiện kị khí. 

- Hô hâ"p theo 1 trong 2 

hướng: 

+ Hô hâ"p kị khí diễn ra ở 

tế bào châ"t: 

Axitpừuvic -> RưỢu etilic 

Axitpiruvic -> Axitlactic 

+ Hô hâ"p hiếu khí diễn ra 

ở ti thể: 

• Chu trình Crep 

Axit piruvic -> CO2 + ATP + 

NADH + FADH2 

• Chuỗi chuyển điện lử 

electron và photphorin hóa 

oxi hóa tạo ra ATP và H2O có 

sự tham gia của O2. 

Nơi diễn ra Lục lạp Tế bào châ"t và ti thể 
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Câu 5. 

9 

TRƯỜNG THPT THỊ XÃ CAO LÃNH - ĐỒNG THÁP 
Câu 1. 

’ a) ■ . 

- Rễ cây phát triển lan rộng và àn sâu giúp rỗ dễ dàng tiôp xúc với nguồn 

nước và khoáng ưong đất. 

- Sự phát ưiển của rễ thể hiện khả năng thích nghi rất cao vđi điều kiện nước 

trong môi trường. 

+ Cây mọc trong môi trường đủ nưđc thì rễ phát ưiển với độ rộng và sâu 

vừa phải. 

+ Cây mọc ưong môi trường khan hiếm nước như sa mạc thì cây có bộ rễ mọc 

cạn để hâp thu sương đem hoặc lan rộng để hâp thu nước ngầm. 

- Trên mỗi rễ có tầng lông hút với nhiều lông hút -> tăng bề mặt hút nước và 

khoáng của rễ. 

* Câu lạo lông hút thuận lợi cho việc hút nước và muôi khoáng lừ đât vào rễ 
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- Thành tế bào mỏng không phủ culin. 

- Không bào to. 

- Áp suâ't thẩm thâu lớn do hoạt động hô hâp của rễ mạnh. 

b) 

Ruột non là bộ phận liêu hóa thức ăn quan trọng nhâ'l của cơ thể vì: 

- Ruột non rât dài (6 —> 7 m ở người trưởng thành) —> đủ thời gian tiêu hóa 

thức ăn. 
- Gan mật. Mật theo ống dẫn mật vào tá ưàng -> môi trường kiềm thuận lợi 

cho hoạt động của các cn/.im tuyến lụy và ruột. 

- ở ruột non toàn bộ chất dinh dưỡng trong thức ăn đưỢc biến đổi thành chất 

đơn giản nhất nhờ tác động của cnzim tiêu hóa ưong dịch tụy và dịch ruột: 

+ Gluxit phân giải thành đường đơn. 

+ Prôtôin phân giải thành axit amin. 

+ Lipit phân giải thành èlixerin và axit béo. 

Câu 2. 

a) Điểm ịịiốrìỊị: 
- Cảm ứng là dâu hiệu đặc trưng cơ bản của cơ the sống. 

- Động vật và thực vật đều có khả năng'mhận biết những thay đổi của điều 

kiện sống và có phản ứng ưả lời. _ . 

- Giúp sinh vật thích nghi với môi trường. 

b) Điểm khác nhau 

Cảm ứng ở thực vật 

- Gồm phản ứng: 

+ Dinh dưỡng 

+ Sinh trưởng 

- Diễn ra chậm 

- Gồm: 

+ Hướng động: Hướng động dương, 

hướng động âm. 

+ ứng động: Sinh trưởng, không 

.sinh trưởng. 

- ít đa dạng hơn động vật. 

- Khả năng cảm ứhg của thực vật liên 

quan đến sự phân bố chất kích thích 

sinh trưởng không đều, sự thay đổi sức 

ưương của tế bào, sự biến đổi cấu trúc 

chuyên hóa các quá ưlnh sinh lí hóa 

theo nhịp sinh học. 

- Giúp thực vật thích nghi với đời 

sông cố định. 

Cảm ứng ở động vật 

- Gồm phản ứng: 

+ Tiết. 

+ Vận động. 

- Diễn ra nhanh. 

-Gồm; 

+ ứng động ở động vật đơn bào. 

+ Phản xạ ở động vật đa bào có hệ 
thần kinh. 

- Đa dạng phong phú hơn. 

- Khả năng cảm ứhg của động vật liên 

quan đến mức độ tiến hóa của hệ thần 

kinh: Từ hệ thần kinh lưới -> hệ thần 

kinh chuỗi hệ thần kinh hạch -> hệ 
thần kinh ống. 

- Giúp động vật thích nghi với đời 

sông di động. 
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Câu 3. 

a) Điểm Ịịiống nhau: 

- Có hộ luần hoàn kín. 

- Có mao mạch nối động mạch với lĩnh mạch. 

- Sự ưao đổi chấl giữa tế bào và máu qua thành mao mạch. 

- Sắc tố của máu là Hômôglôbin màu đỏ. 

b) Điểm khác nhau: 

* Cá: Có hệ tuần hoàn đơn. 

Êch nhái, bò sát, chim, thú: Có hệ tuần hoàn kép. 

* Cá: tim 2 ngăn. 

Ech nhái: tim 3 ngăn có vách hụt 

Bò sát: tim 3 ngăn có vách hụt 

Chim, thú: tim 4 ngăn. 

* Cá: Máu nuôi cơ thể không pha trộn. 

Êch nhái: Máu nuôi cơ thể là máu pha 

Bò sát: Máu nuôi cơ thể ít pha trộn 

Chim, thú: Máu nuôi cơ thể không pha ưộn 

* Cá: Máu chảy ưong mạch với vận lốc và áp lực trung bình. 

Ếch nhái 

Bò sát Máu chảy ưong mạch với vận tốíc lớn, áp lực cao -> Điều hòa 

Chim phân phôi máu đch cơ quan nhanh hơn. 

Thú 

c) Chiều hưd/nị’ tiến hóa của hệ tuần hoàn: 

* Tổ chức ngày càng phức tạp . . 

- Tứn cá 2 ngàn Èch nhái, bò sát tim 3 ngăn -> Chim, thú tim 4 ngăn. 

- Cá 1 vòng tuần hoàn -> 2 vòng tuần hoàn ở ốch nhái, bò sát, chim, thú. 

* Thích nghi ngày càng hoàn thiện. 

- Máu nuôi cơ thể; máu pha nhiều -> máu pha ít 

• máu không pha trộn 

- Điều hòa phân phối máu đến cơ quan: chậm -> nhanh 
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Câu 4. 

- Đúng môi quan hệ giữa hệ tiêu hóa với tuần hoàn 

- Đúng giữa hệ hô hấp với tuần hoàn. 

- Đúng giữa hệ bài tiết với tuần hoàn. 

b) Hệ tuần hoàn có vai trò trun^ tâm: 

Vì: - Hệ tuần hoàn đảm bảo quá trình vận chuyển các chất ưong cơ thể. 

- Hệ tuần hoàn điều hòa hoạt động của các cơ quan bằng thể dịch. 

- Duy trì cân bằng nội môi trong cơ thể. 

- Điều hòa thân nhiệt và bảo vệ cơ thể. 

Câu 5. 

a) Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 

b) Trúng tên mỗi chất. 

Trúng sô" cacbon của mỗi châ"t 0,25 điểm 

1. PEP có 3C 

2. AOA có 4C 

3. AM có 4C 

4. Apiruvic có 3C 

5. glucôzơ có 6C 

I ở lục lạp tế bào mô giậu 

II ở lục lạp tế bào bao bó mạch 



TRƯỜNG THPT QUỐC HỌC HUẾ 
Câu 1. 

a) Câu 1: D 
Câu 2: c 

Câu 3: D 
b) Vì bị lực hút ưái dấu phía ưong màng giữ lại nôn không thể lách xa khỏi màng 

Do màng có lính thấm cao đôì với ion K* vì ion có kích thước nhỏ hơn 

so với ion Na"^ 

c) - Loài động vật có sự pha ưộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 là nhiều 
nhất là ở ếch . 

- Do lim có ba ngăn (hai lâm nhĩ một tâm thất) máu pha ở tâm thất đi nuôi 

cơ thể và lên phổi 
- Cá ưắm và thỏ không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 

+ ở cá tim có hai ngăn, một vòng tuần hoàn, lim cá giàu CO2 đưỢc bơm 

lên mang 

+ ở thỏ lim bôn ngăn, vách ngăn hoàn toàn (bên trái bơm máu giàu O2 đi 

nuôi cơ thể, bên phải bơm máu giàu CO2 lên phổi) 

Câu 2. 

a) 
Điểm so 

sánh 
Động vật ăn thịt Động vật ăn thực vật 

Răng 

Răng cửa nhỏ, sắc và có hình 

chôm để gặm và lấy thịn*a khỏi 

xương. ^ 

Răng nanh cong nhọn giữchặl mồi. 

Răng cạnh hàm, răng ăn thịt lớn. 

Ráng có tác dụng cắt, xé thức ăn. 

Răng cửa giống răng nanh, 

có khoảng trông răng. 

Răng cạnh hàm, răng hàm 

có đường gờ của mcn răng. 

Răng có tác dụng nghiền 

thức ăn. 

Dạ dày 

Dạ dày đơn tiết dịch tiêu hóa 

giàu cnzim tiêu hóa protein 

Dạ Hày đơn hay kép tùy 

loài, phù hỢp với chức năng 

tiêu hóa xenllulôzơ. 

Ruột 
Ruột ngắn. 

Manh ưàng không phát triển. 

Ruột dài với hệ vi sinh vật 
râ"t phát triển 

Manh tràng phát ưiển. 

Tuyến tiêu 

hóa 

Giàu enzim tiêu hóa prôtôin Giàu enzim tiêu hóa 

xenllulôzơ và axit béo 

Có sự khác nhau là vì: 

- Động vật ăn thịt ăn thức ăn giàu chất dinh dưỡng, sô" lượng ít, tiêu hóa thức 

ăn dỗ dàng nhưng lại khó khăn trong kiếm mồi. 
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- Động vậl ăn thực vật thì thức ăn nghèo chất dinh dưỡng, sô" lượng lớn, kiếm 

ăn dỗ nhiừig tiêu hóa khó. 

b) _ 

Phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện 

Bẩm sinh, tính chấi bền vữhg 

Di truyền, tính châ"t chủng loại. 

Chỉ trả lời những kích thích tương 

ứng. 

Đơn giản, sô" lượng hạn định. 

Do một sô" lê" bào thần kinh nhâ"l 

định tham gia với truBg ương là 

tủy sống, ưụ não 

Hình thành trong quá trình sông, học 

đưỢc, dỗ mâ"t, mềm dẻo. 

Không di truyền, lính châ"t cá thể. 

Trả lời kích thích bâ"t kì, kết hỢp vđi kích 

thích không điều kiện. 

Phức tạp, số lượng không hạn chê". 

Do một sô" lượng các tế bào thần kinh 

tham gia với trung ương là vỏ não. 

Sơ đồ cơ sở thần kinh của tập tính: 

Kích thích trong hoặc ngoài 

- HTK dạng lưới và dạng hạch có câu tạo khá đơn giản, sô" lượng tế bào thần 

kinh ít nên khả năng học lập râ"l thâ"p, khả năng rút kinh nghiệm khó khăn. 

- Tuổi thọ của chúng lại ngắn nôn không có nhiều thời gian cho việc học tập, 

rút kinh nghiệm. 

Câu 3. a) - Đang hoạt động cơ bắp: Vận tôc máu và huyết áp tăng do cơ tiêu 

thụ nhiều O2, giải phóng nhiều CO2 vào máu Kích thích lên hóa thụ quan ở 
xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ -> Xung thần kinh sẽ gửi về 
trung khu điều hòa lim mạch làm lim đập nhanh, mạnh. 

- Sau khi nín thở quá lâu: Vận lốc máu và huyết áp lăng do lượng O2 giảm, 

lượng CO2 lăng lên trong máu -> Kích thích lên hóa thụ quan ở xoang động 

mạch cảnh và cung động mạch chủ Xung thần kinh sẽ gửi về ưung khu điều 

hòa lim mạch làm lim đập nhanh, mạnh. 
- Trong không khí có nhiều co Vận tốc máu và huyết áp tăng do co kết 

hỢp với Hb tạo ra HbCO (Canboxi hemoglobin) là châ"t bền làm giảm lượng Hb 

Thiếu Hb đc chuyên chở O2 làm giảm lượng O2 ưong máu. 

h) - Mất nhiều mồ hôi thể lích máu giảm, huyết áp giảm, áp suất thẩm thấu 

lăng nên kích thích vùng dưới đồi làm tăng giải phóng ADH từ tuyến yên. 
- Uống nhiều nước áp suất thẩm thâu giảm nôn giảm kích thích lên vùng 

dưới đồi nên giảm lic"t ADH nôn giảm tính thâm ống thận làm tăng lượng nước 

tiểu bài xuâ"t 
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Uông nhiều nước -> Huyôl áp lăng làm lăng áp lực lọc ở cầu thận nên làm 
lăng lượng nước liểu bài xuấl. 

c) Thực vật CAM thích nghi với khí hậu khỏ nóng kéo dài vì: 

- Câu tạo cơ thể của nó có xu hướng tiếp xúc với môi trường ở bề mặt nhỏ 
nhâ't nôn giảm đôn mức tối thiểu sự mâ't nước. Trong cơ thể có cơ chế dự trữ 
nước (lá, thân có nhiều nước). 

- Cô định cacbon theo chu trình CAM nen các lỗ khí chỉ mở vào ban đêm do 
đó giảm đến mức lôì thiểu sự mất nước. 

- Có con đường phosphoryl hóa vòng giả nôn có thể lái tạo lại nước. 

Câu 4. 

Vấn đề Quang hỢp nô hấp 
Khái niệm Là quá trình cây xanh hâ'p thụ năng 

lượng ánh sáng bằng hộ sắc tô" của 

mình và sử dụng năng lượng này đổ 
tổng hỢp châ"t hữu cơ. 

Là quá trình oxi hóa 

châ"t hữu cơ thành CO2 

và H2O, đồng thời giải 

phóng năng lượng cần 

Ihiôl cho các hoạt động 

sống của cơ thể. 
PTTQ 6CO2 + I2H2O )CftH,20fi 

+ 6O2 4* 6 H2O. 
C6H12O6+ 6O2 —^ 6CO2 

+ 6H2O + Q. 

Bản chấl Là quá ưình ôxi hóa khử, ưong đó quá 

ưình ôxi hóa thuộc pha sáng và quá 

ưình khử thuộc pha lối. 

Là quá uình ôxi hóa các 

hỢp chất hữu cơ để lây 

năng lượng cung câ"p cho 

mọi hoạt động sống của 

tế bào và cơ thổ. 
Nơi diễn 

ra 

Lục lạp Tế bào châ"t và ti thể 
của mọi tế bào sống. 

Vai trò - Tạo ra hầu hết các chât hữu.cơ ưên 

ưái đâ'l, bổ sung châ"t hữu cơ hao hụt dò 

các hoạt động sống của sinh vật dị 
dưỡng. 

- Biến quang năng thành hóa năng. 

- Điều hòa khí quyển nhờ sử dụng CO2 và 

thải O2. 

Phân giải một phân tử 
■C6H12O6 qua quá trình 

hô hấp hiếu khí sẽ giải 

phóng tối đa 38 ATP. 

Từ sô" ATP này sẽ cung 

câ"p năng lượng cho 

mọi hoạt động sông 

của cơ thể 
Tạo ra nhiều sản phẩm 

trung gian từ đó tổng 

hỢp nhiều hỢp châ"t hữu 

cơ quan ưọng khác như 
lipit, prôtêin. 
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Ếl 

Vấn đề Điện thế nghỉ 
Điện thế 

hoạt động 

Khái niệm Là sự chônh lệch về điện thế giữa 2 

bôn màng tẽ" bào khi tế bào nghỉ 
ngơi, phía trong tích điện âm so với 

phía ngoài tích điện dương. 

Là sự biến đổi điện thế ở 
màng tế bào khi bị kích 

thích từ điện thế nghỉ 
sang điện thế động với 3 

giai đoạn: mất phân cực, 

đảo cực, lái phân cực. 

Cơ chế hình 

thành 

- Nồng độ ở bên ưong cao hơn 

bên ngoài tô" bào. 

- Do* línli lhâ"m chọn lọc của màng 

đối với ion K^, cổng mở nôn các 

K* ở trong ra bôn ngoài và lập 

trung sát mặt ngoài làm cho mặt 
trong tích điện âm, mặt rtgoài tích 

điện dương. . . 

- Hoạt động của bơm Na - K vận 

chuyển từ bôn ngoài ưả vào bôn 

trong màng giúp duy trì nồng độ 
bôn trong cao hơn bôn ngoài. 

- Khi có kích thích lính 

thâ"m của màng thay đổi 

nên cổng Na* mở rộng 

nên Na* khuếch tán qua 

màng vào bôn trong tế 
bào gây ra mâ"l phân 

cực rồi đảo cực. 

- Tiếp đó cổng K* lại mở 
rộng còn cổng Na* lại 

đóng lại, K* đi qua màng 

ra ngoài dẫn đến tái phân 

cực. 

Vì: Các nơron trong một cung phản xạ licn hộ với nhau qua xináp mà xináp 

chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều do màng sau không có châ"l trung gian 

để đi vc màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian 

hóa học. 

Câu 5. 

a) Đường huyết tăng 
(Sau bữa ăn) 

Đường huyết giảm 
(Xa bữa án) 



insulin glucagon 

glucôzơ 
(Gan, cơ, mô mỡ) 

glycogen _> > glucôzơ 

Đường huyết giảm Đường huyết tăng 
về mức bình thường về mức bình thường 

b) Cung phản xạ: 

Gai -> Thụ quan ở chân 

Dây hướng 
(cảm ứng) 

târ 
Tủy sống 

Co cơ 

- Diễn biến xảy ra: 

Dây li tâm 
(vận động) 

+ Chân dẫm phải gai làm các thụ quan bị hưng phấn do ưnh thâm của màng bị 
thay đôi, Na ưàn từ ngoài vào ưong chuyển điộn tĩnh —> điện động, qua các giai 
đoạn khử cực, đảo cực, tái phân cực =>'xuâ"t hiộn xung thần kinh. 

+ Xung thần kinh lan truyền ừôn sỢi trục của nơron hướng tâm 

+ Xung thần kinh chuyển qua các xináp dưới dạng châ"l môi giới hóa học là 

Axetincolin. Axctincoliii sẽ kích thích màng sau xinap làm biến đổi tính thâm của 

màng này, làm xuâì hiộn xung điện của nơron liếp theo và tiếp tục lan ưuyền. 

■f Cứ như vậy xung điện đưỢc truyền từ nơron cảm giác nơron trung gian 
-> nơron vận động -> cơ quan trả lời (cơ). 



TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN - KONTUM 
Câul. 

a) - Cá hô hấp lốt dưới nước: V 

+ Dòng nước chảy làm cho nắp mang nâng lên, hạ xuống khi ưao đổi khí 
+ Hệ ihông mao mạch mang dày đặc 

+ Khí CO2 và O2 hòa tan ưong nước thuận lợi cho việc ưao đổi khí 
- Người chỉ hô hấp tốt trên cạn: 

+ Luôn luôn có sự thông khí 

+ Có hộ sắc lô hô hâp trong vận chuyển khí 

+ Bề mặt đường hô hấp Tấi thuận lợi cho việc trao đối khí 

+ Nhiều phê' nang và hộ thống mao mạch dày đặc tăng khả năng ưao đổi 
khí trôn cạn 

b) - Cần phải có một hộ tuần hoàn vì: 

+ Diện tích bề mặt cơ thể râ'! nhỏ so với thể tích cho nên sự khuếch tán 
qua bề mặt cơ thể không đáp ứng đưỢc yêu cầu 

+ Phần lớn mặt ngoài cơ thể không thâ'm nước 

+ Các khoảng cách bên ưong rất lớn gây khó khăn cho sự khuyếch tán 
- Quy luật hoạt động của lim: 

+ Cơ tim hoạt động theo quy luật “lâ'! cả hoặc không có gì” 
4- Tim hoạt động lự động 

+ Tim hoạt động mang lính chu kì 

- Tính ưu việt của hộ tuần hoàn kép 

+ Tim 4 ngăn, máu không pha 

+ Máu chảy trong động mạch với áp lực cao 

+ Thúc đẩy máu chảy nhanh đi xa 
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+ Thuận lợi cho việc tuần hoàn và phân phôi máu đến các cơ quan 
c) - Nguyên nhân: 

+ Lông ruột bị tổn thương 

+ Chức năng gan yếu 

+ Rôì loạn trong tiết mật 
+ Tắc nghẽn của mạch bạch huyết 

- Hậu quả: 

+ Gây tiêu chảy nhanh sút cân 

+ Suy nhưỢc cơ thể mất nước, mất khoáng 

Câu 2. 

a) Nitơ trong khí quyển nhờ sâm chớp hay vi khuẩn cô định đạm chuyển 
thành NO3 cung cấp cho thực vật 

Trong cơ thể sinh vật nitơ tham gia tổng hỢp prôtêin chuyển hóa từ thực vật 
qua các bậc dinh dưỡng khác 

Châ'l thải thực vật, xác sinh vật phân hủy - NH3 -> NO2 -> NO3 cung câ'p cho 
sinh vật 

Sự phản nitrat hóa ưả lại nitơ cho khí quyển 

Thực vật thủy sinh cũng hâp thụ NO3 rồi chuyển vào các bậc dinh dưỡng. Khi 

các động vật chết, nitơ chuyển hóa như ưên, cũng có phản nitral hóa ưả lại nitơ 
cho khí quyển 

Tôn vi khuẩn 

Vi khuẩn tự do A/,olobactcr, Clostridium 

Vi khuẩn cộng sinh Rhizobium ở nôV sần rễ cây họ đậu, Anbaenazolcaeo ở 
bòo hoa dâu 

•s 

b) Giống nhau: Đều là phản ứng của cơ thể sinh vật trước các kích thích của 
môi ưường. 

Ỳ nịỊhĩa: Giúp sinh vật thích nghi đưỢc với điều kiện môi trường luôn thay đổi. 
Khác nhau: 

Thực vật Động vật 

Cảm ứng của thực vật chủ 
yêu là phản ứng diễn ra 

chậm, biểu hiện bằng 

hướng động và ứng động, cơ 
chế do tác động của auxin 

và tác động của sức ưương 

nước 

Cảm ứhg diễn ra nhanh hơn, phức tạp hơn nhờ có 

hệ thần kinh và hệ vận động. Hệ thần kinh có chức 

năng thu nhận, dẫn truyền, xử lí, phân ưch, tổng 

hỢp kích thích để đồ ra phương thức phản ứhg 

thông qua hệ nội liôt và hộ vận động. Hiệu quả của 

cảm ứhg phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ 
thần kinh và cơ quan vận động 

Câu 3. 

a) - Câu lạo răng và xương sọ của động vật ăn thịt: 

+ Răng nanh nhọn nhô ra ngoài đổ tấn công và liêu diệt con mồi 
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+ Cơ Ihái dương lớn từ hàm dưới tới đỉnh xương sọ, xương hàm dưới tạo cho 

cơ thái dương một lực đòn bẩy rât lớn. Rẵng xé thịt khỏi con mồi, răng cạnh hàm 
và răng ăn thịt lớn để ăn xương và cắt thịt. 

- Răng và xương sọ của động vật ăn thực vật 
+ Răng bô" ưí không đều, duy ưì mặt nghiền tốt, chuyển động của hàm tạo ra 

động tác nghiền có hiệu quả. 

+ Xương hàm chuyển động theo đường vòng cả ngược và xuôi kũn đồng hồ. 

Tâ"t cả tạo ra động tác nhai nghiền hiệu quả. 

b) Hô hâp sáng không xảy ra ở thực vật C4 và CAM vì; 

- CO2 đưỢc tích tụ ưong axil malic 4C có 2 nhóm COOH không gây cạn kiệt CO2. 

- Có sự phân cách không gian ở thực vật C4: trong tế bào thịt lá và ưong tế 
bào bao bó mạch. 

- Có sự phân cách thời gian đêm và ngày ở thực vật CAM. 

c) Sự tiến hóa về chức năng dinh dưỡng 

Chức 

năng 

Động vật 

đơn bào 

Động vật đa bào 

Không 

xương sống 

thấp 

Không 

xưchig sống 

^ cao 

Có xương sốttg 

Tiêu 

hóa 

Nội bào, 

chưa có cơ 
quan liêu 

hóa 

Tiêu hóa nội - 

bào và ngoại 

bào, ống liôu 

hóa chưa 

phân hóa (lúi 

tiêu hóa) 

Hình thành 

ống liêu 

hốa, bắt đầu 

có tuyến 

tiêu hóa 

Ong tiêu hóa phân hóa 

cao về chức năng: thực 

quản, dạ dày, ruột; các 

tuyến tiêu hóa: nước bọt, 

gan, tụy... 

Hô hấp Trao đổi khí 

qua màng tế 
bào 

Trao đổi khí 

qua da 

Hô hâ"p qua 

da, mang 

(tôm, cua, 

trai) khí 

quản (sâu 

bọ) 

Mang (cá) 

Da, phổi (ếch nhái, bò 

sát) 

Phổi (thú) 

Phổi và túi khí (chim) 

Tuần 

hoàn 

Chưa có hệ 
tuần hoàn, 

thẩm thâu 

qua màng 

tế bào 

Hệ tuần 

hoàn hở 
Hệ tuần 

hoàn kín, 

lim đơn giản 

Hệ tuần hoàn phân hóa 

cao: lim 2 ngăn (cá), 3 

ngăn (ếch nhái), 3 ngăn 

+ vách hụt (bò sát), 4 

ngăn riêng biệt (chim 

và thú) 

Bùi tiết Chưa có hệ 
bài tiết 

Bài tiết qua 

lỗ miệng 

của túi tiêu 

Bài tiết qua 

manh tràng, 

khí quản 

Đài tiết qua thận 

- Nguyên thận: cá, 

lưỡng cư 
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hóa - Trung thận (nhóm 

không có túi ối) 

Hậu thận (động vật có 

xương sông cao 

Câu 4. 

Vân đề Quang hỢp Hô hâ'p 

Khái niệm Là quá ưình cây xanh hấp thu 

năng lượng ánh sáng bằng hệ 
sắc tố của mình và sử dụng 

năng lượng này để lổng hỢp 

châ't hữu cơ 

Quá trình ôxi hóa châ't hữu cơ 
thành CO2, H2O giải phóng năng 

lượng cho hoạt động sống 

Phư(mị» 

trình tổnịị 

quủt 

6CO2 + 12H2O > 

C6H,206 + 6O2 + 6H2O 

C(iH|20(i + 6O2 —► 6CO2 + 6H2O 

+ Q 

Bủn chất Là quá trình oxi hóa khử: 

Oxi hóa ở pha sáng, khử ở pha 
tôi 

Là quá trình oxi hóa chất hữu cơ 
giải phóng năng lượng cho hoạt 
động sống 

Nơi 

diễn ra 
Lục lạp Tế bào chất và ti thể 

Cơ chế Pha sáng: 

- Kích thích diệp lục bởi 

phôlon 

- Quang phân li nưđc 

- (^uang hóa hình diàhh ATP. 

nÀdph 

Pha tối: 

Các chu uình C3, C4, CAM. 

- Giai đoạn đường phân 

- Hô hấp 1 ưong 2 hướng 

+ Hô hấp kị khí 

Phương trình phản ứhg 

+ Hô hấp hiếu khí 

Chu trình Crep, chuỗi chuyền 

elecưon 

Câu 5. 

a) Quá trình đông máu khi một loại prôtêin hòa tan của huyết tương và 

phibrinôgen đưỢc biến thành phibrin không tan, hình thành cục máu đông. Sự 
hình thành phibrin đưỢc xúc tác bởi enzim thrombin, enzim Ihrombin dưỢc sản 

xuât ở gan. Khi gan bị bệnh, hoạt động sản xuât Ihrombin bin bị ảnh hưởng nên 

ảnh hưởng đến quá trình đông máu. 

b) Huyết áp tàng —> hóa thụ quan ở cung động mạch chủ và xoang động mạch 

cảnh theo dây hướng tâm đến ưung khu điều hòa tim mạch ở hành tủy —> trung 

ương đối giao cảm —> tim đập chậm và yếu, mạch giãn huyết áp giảm. 

Huyết áp giảm hóa ứiụ quan cung động mạch chủ và xoang động mạch cảnh -> 

theo dây thần kinh hướng tâm đến trung khu điều hòa tim mạch ở hành tủy -> trung 

ương giao cảm tim đạp nhanh và mạnh, mạch co huyết áp lăng. 
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NĂM 2009 

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG 
TRƯỜNG THPT CHỦYÊN HÙNG VƯƠNG 

Câu 1 

a. Lâp bảng so sánh con đưòmg cố định CO2 ờ các nhóm thực vật C3, C4 và 
CAM vể: 

- Chất nhận CO2 đầu tiên. 

- Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên. 

- Enzim cố định CO2. 

- Thời gian xảy ra quá trình cố định CO2. 

- Không gian xảy ra quá trình cố định CO2. 

b. Vì sao nói con đường cố định CO2 ở thực vật C4 và CAM là hợp lí với 
môi trường sông của chúhg? 

c. So sánh hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ờ thực vật về: 

- Điều kiện xảy ra 

- Nơi diễn ra 

- Cơ chế 
- Sản phẩm cuối cùng - - 

- Hiệu quả năng lượng 

Câu 2 

a. Hãy dự đoán ở động vật ăn thịt sống, giả sử ta bỏ một miếng thịt nạc còn 
nguyên vẹn vào ruột non thì nó sẽ biến đổi như thế nào? Giải thích. 

b. Một người bị bệnh thần kinh phải uống thuốc thường xuyên để chữa bệnh, 
tuy nhiên loại thuôc này có tác dụng phụ là gây ức chế lên trung khu hô hấp, vì 
vậy hô hâp giảm. Diêu này có ảnh hưởng đến hoạt dộng của tim và số lượng 
hồng cầu trong máu không? Tại sao? 

c. Hãy giải thích sự thay đổi huyết áp và vận tốc máu trong các trường hợp sau: 

- Dang hoạt động cơ bắp (ví dụ nâng vật nặng) 

- Sau khi nín thở quá lâu. 

- Trong không khí có nhiều khí CO. 

- Tuyến trên thận tiết ít anđostêron. 

Câu 3 

a. Đối với một số loài chó sói, các cá thể thường sống thành từng đàn chiếm cứ 
một vùng lãnh thổ nhất định, chúng cùng lihau săn mồi và bảo vệ lãnh thổ, mỗi đàn 
đều có một con đầu đàn. Con đầu đàn được ưu tiên về thức ăn, sinh sàn. Khi con 
đầu đàn chết đi hoặc quá già yếu thì con khỏe mạnh thứ 2 sẽ lên thay thế. 

Đoạn văn này mô tả 2 loại tập tính của loài sói. Hãy cho biết đó là loại tập 
tính gi và những tập tính này mang lại lợi ích gì cho loài? 
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b. - Những nhóm động vật sau thuộc dạng thần kinh nào: thủy tức, giun ưòn, 

côn trùng, cá miệng tròn, hải quỳ, lưỡng cư, bò sát, thân mềm, thỏ, giun đốt. 

- Nêu đặc điểm cấu tạo của các dạng thần kinh trên và rút ra chiều hướng 

tiến hóa cùa hệ thần kinh. 

Câu 4 

a. Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào là hướng động, phản ứng nào 

là ứng động? 

1. Cây nắp ấm bắt sâu bọ 

2. Ngọn cây hướng về phía có ánh sáng 

3. Hoa mười giờ nở lúc 10 giờ nếu nhiệt độ thích hợp 

4. Tế bào khí khổng đóng mở 

5. Hạt có thể không trao đổi chất trong một thời gian dài 

6. Thân đậu cô ve đang quấn quanh một cọc rào 

b. Lập bảng phân biệt các hình thức cảm ứmg ở thực vật 

Câu 5 

a. Khi tế bào nhu mô sinh trưởng trong thí nghiệm nuôi cấy mô tạo nên mô 
sẹo chưa phân chia và chưa phân hóa. Muốn cho mô phát triển bình thường tạo 
rễ, tạo chồi cần một ti lệ đặc biệt của 2 loại phitôhoocmôn. Đó là 2 loại nào? 

Nêu vai trò chù yếu cùa chủng. 

b. Một cây ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ sẽ ra hoa. 

- Phải hiểu độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ như thế nào cho đúng? 

- Cây này có thể ra hoa được không:trong quang chu kì: 12 giờ chiếu sáng 

/ 6 giờ trong tối / bật sáng trong tấị / 6 giờ trong tối. 

c. Tại sao trong thức ăn và nước uống thiếu iôt thì trẻ sẽ chậm lớn (hoặc 

ngừng lớn), chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp? 

d. Điều gì sẽ xảy ra khi cắt bỏ tinh hoàn của gà trống con? Giải thích. 

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠỒ BÌNH.PHƯỚC 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG 

Câul 
a. Cây sử dụng nitơ ở những dạng nào? Trình bày các nguồn cung cấp nitơ 

cho cây trồng và quá trình đồng hoá amôn trong cây? 
b. So sánh quang hợp ờ thực vật C3 và C4 . 

Các chỉ tiêu so sánh Thực vật C3 Thực vật C4 

Hình thái giải phẫu 

Hoàn cảnh xảy ra 

Chất nhận CO2 đầu tiên 

Sản phẩm đẩu tiên 

Không gian tiến hành 
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Thời gian tiến hành 

Quang hô hẩp 

Hiệu quả 

Câu 2 
a. Sự khác nhau giữa tiêu hoá nội bào và tiêu hoá ngoại bào. Cho biết những 

ưu điểm của tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá so với trong tủi tiêu hoá? 
b. Hệ tuần hoàn kín xuất hiện từ giun đốt. Theo em chân khớp (xuất hiện sau 

giun đốt trong quá trình tiến hoá) có hệ tuần hoàn kín hay hờ? Giải thích. 
c. Nguyên nhân nào giúp cho hoạt động trao đổi khí của cá xương đạt hiệu 

quả cao trong môi trường nước? 

Câu 3 
a. Lập bảng để phân biệt các hình thức hướng động và ứng động của thực vật 

theo các tiêu chí sau đây: khái niệm, đặc điểm, cơ chế, hình thức biểu hiện. 
b. Đặc điểm khác nhau giữa phản xạ có và không có điều kiện? Vẽ sơ đồ cơ 

sờ thần kinh của tập tính? Giải thích tại sao ở động vật có hệ thần kinh dạng 
lưới, dạng hạch, đa số tập tính cùa chúng đều là tập tính bẩm sinh? 
Câu 4 

a. Hoàn thành sơ đồ quá trình tiêu hóa prôtêin ờ động vật nhai lại nhờ vi 
sinh vật? ^ 

b. Vì sao những người sống ở trên vùng núi cao, số lượng hồng cầu lại tăng? 

c. Chiều hướng tiến hóa chung của hệ tuần hoàn? 

Câu 5 

a. Vẽ sơ đồ mô tả cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu trong hai trường hợp: 

ăn nhiều muối - uống nhiều nước lã. 

b. Trong nuôi cấy mô, tế bào thực vật, các chất cần thiết để sử dụng cho quá 
trình phát triển của mô, tế bào là gì? 
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sở GIÁp DỤC VÀ ĐÀO TAO TÌNH LONG AN 
TRƯỜNG THPT CHUYẾN LÊ QUÝ ĐÔN 

Câu 1 

a. Cây xanh có thể điều chỉnh số lượng và chất lượng ánh sáng chiếu vào nó 
không? Bằng cách nào? 

b. Khi đo cường độ quang hợp của cây trồng tronẹ nhiệt độ mùa hè người ta 
thây có hiện tượng cưòmg độ quang hợp giảm vào buoi trưa. Hãy giải thích? 

c. Trình bày thí nghiệm chiết sắc tố ở thực vật. 

Câu 2 

a. Tại sao độngvật cỏ phổi không trao đổi khí được trong nước? 

b. So sánh sự trao đổi khỉ ở cơ thể động vật và thực vật? 

c. Vì sao sau khi hít thờ sâu vài lần người ta nhịn thở được lâu hơn? 

Câu 3 

a. Hoocmon thực vật là gì? Đặc điểm của chúng? 

b. Tại sao tán lá lại có cấu trúc hình tháp? 

c. Hãy nêu ba chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh? 

Câu 4 

a. Tại sao côn trùng thường có nhiều tập tính phức tạp? 

b. Vì sao hoạt động của cơ tim khác hoạt động cùa cơ vân? 

Câu 5 

a. ở thực vật có quang chu kì như thế nào? 

b. Những hiểu biết về quá trình sinh trường và phát triển ở vật nuôi có ý 
nghĩa như thế nào trong thực tiễn sản xuất? 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TIỀN GIANG 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN 

Câu 1 

Chuyên hóa vật chất và năng lượng trong cơ thể thực vật 

a. Thực yật có thể hấp thụ qua hệ rễ từ đất những dạng nitơ nào? Trình bày 
sơ đô tóm tăt quá trinh hình thành các dạng nitơ đó từ các nguồn cung cấp khác 
nhau: nguôn vật lí - hóa học, quá trình cô định nitơ khí quyển và quá trinh phân 
giải của các vi sinh vật đất? 

b. Nhân tô nào đóng vai trò là chât nhận electron cuối cùng trong hô hấp 
hiêu khí? Nêu ảnh hường cùa nhân tố đó đến hô hấp hiếu khí? 

c. Tại sao những cậy vùng lạnh lại thường có màu sắc sặc sỡ? Làm thế nào 
đê biêt được trong lá của một số loại cây cảnh có màu tím đỏ nhưng vẫn có diệp 
lục và vẫn tiến hành quang hợp bình thường? 

Câu 2 

Chuyển hóa vật chất và nâng lượng trong cơ thể động vật 
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a. Vi sao giữ cân bằng axit- bazơ là mặt tối quan trọng của cân bằng nội môi? 
Giải thích tại sao khi lao động nặng thì nhịp thờ lại dồn dập và mạnh hơn bình 
thưòng? 

b. Phân biệt những đặc điểm khác nhau giữa hệ thần kinh vận động và hệ 
thần kinh sinh dưỡng? 

c. Khi dùng ống nghe tim để theo dõi hoạt động, của tim người, người ta 
thường nhận thấy tiếng tim thứ nhất là tiếng “ bùm” có đặc điểm mạnh, trầm, 
dài và tiếng tim thứ hai là tiếng “tặc” có đặc điểm nhẹ, thanh và ngắn. Theo em, 
nguyên nhân nào gây ra tiếng tim đó? Các tiếng tim đó ứng với các thông số 
nào của huyết áp? 
Câu 3 

Vai trò của hướng động và ứng động trong đời sống thực vật 

a. Dựa vào tính hướng sáng và hiện tượng ưu thế ngọn ở cây, hãy giải thích 
tại sao auxin là hoocmôn kích thích sinh trưởng nhưng cũng có thể là hoocmôn 
ức chế sinh trường? , 

b. Nêu đặc điểm của ứng động không sinh trưởng ở thực vật ? Vận động 
cụp lá ờ cây trinh nữ và vận động bắt mồi ở cây ăn sâu bọ có ý nghĩa gi đối với 
đời sống của chúng? 
Câu 4 

Chiểu hướng tiến hóa trong cấu tạo và ừhức năng cùa cơ quan dinh dường ờ 
động vật 

a. Hệ thống tiêu hóa của động vật từ bậc thấp đến bậc cao đã tiến hóa theo 
những chiều hướng nào? 

b. Vì sao mặc dù phổi chim không có nhiều phế nang như phổi thú nhưng 
hô hâp ờ chim vẫn đạt hiệu quả cao hơn thủ để có thể bay ở những độ cao với 
không khí loãng? 
Câu 5 

Vai trò cùa hoocmon đoi với sinh trưởng và phát triển của động vật và thực vật 

a. Hoocmon gibêrelin và axit abxixic chù yếu có ở bộ phận nào của cây? 
Hãy chứng minh tác dụng trái ngược của hai loại hoocmon này‘trong quá trình 
sinh trưởng và phát triên cùa cây? 

Trong trồng trọt, người ta thường sử dụng hoocmon gibêrelinvới mục đích 
gì? Ví dụ? 

b. Chu kì kinh nguyệt ờ người dược điều hòa bời những hoocmon nào? Nêu 
vai trò của chúng? 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÌNH ĐÔNG THÁP 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

Câu 1 
a. Phân biệt hô hấp hiếu khi và lên men. 
b. Hô hấp sáng có ảnh hường gì đối với cây và xảy ra trong những bào quan 

nào của lá cây? 
c. .Những cây lá màu đỏ có quang hợp không? Tại sao? 
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Câu 2 

a. Vì sao tiêu hóa ở ống tiêu hóa có ưu thế hơn tiêu hóa trong túi tiêu hóa? 
b. Cho biết lợi ích của việc vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hóa cùa 

động vật ăn thực vật ? 

c. Nêu vai trò của máu và dịch mô? 

d. Vì sao tim rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co bóp nhịp nhàng nếu cung cấp đù 
oxi và nhiệt độ thích hợp? ủng dụng tính chất cùa tim trong y học như thế nào ? 

Câu 3 

a. Điểm khác nhau trong vận động khép lá - xòe lá ờ cây phượng và cây trinh nữ? 

b. Thực vật có các hình thức cảm ứng nào ? Vai trò của cảm ứng đổi với thực 
vật? 

Câu 4 

a. Hệ tuần hoàn gồm những bộ phân nào ? Vai trò của chúng ? 

b. Trình bày chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn ờ động vật ? 

c. Nhà khoa học Marey tiến hành một thí nghiệm như sau : 

Dùng một lọ chứa nước có chiều cao không đổi (tức áp suất không đổi). Đáy 
lọ có một vòi hình chừ u nối với hai ống, một ống cao su và một ống thủy tinh. 
Dùng 1 kẹp đóng ngắt nhịp nhàng làm cho nước vào 2 ống theo từng đợt. 

Kết quả là nước ở ống cao su chảy ra liên tục, còn nước ở ống thủy tinh chảy 
ngăt quãng và lượng nước chảy ra từ ông cao su nhiêu hơn từ ông thủy tinh. 

- Thí nghiệm trên nhằm chứng minh cho hoạt động nào cùa hệ tuần hoàn ? 

- Giải thích kết quả và rút ra kết luận ? 

Câu 5 

a. ờ người nữ, hoocmôn cùa ì)uồng trứng có tác động ngược như thế nào 
đến tuyến yên và vùng dưới đồi? 

b. Ke tên 2 loại philohoocmon có tác dụng ức chế sinh trưởng ờ thực vật? 
Đặc điểm chung và đặc điểm riêng của chúng ? Người ta sử dụng chúng trong 
nông nghiệp như thế nào ? 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP 

TRƯỜNG THPT THỊ XÃ CAO ƯÌNH 

Câu 1 

Chuyển hóa vậl chất và năng lượng trong cơ thể thực vật. 

a. - Viết phương trình quang hợp 

- Cho biết chức năng của ánh sáng trong quang hợp. 

- Các thành phần cấu tạo sản phẩm quang hợp có nguồn gốc từ đâu ? 

b. Hãy bồ sung các chất tương ứng với vị trí 1 , 2, 3, a, b, c để hoàn thành sơ 
đồ mô tả chu trình Canvin 
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Câu 2 

a. Cá chép, ếch, rắn hổ mang, chim bồ câu 

Những động vật trên, động vật nào có máu nuôi cơ thể là máu không pha 

trộn? So sánh hệ tuần hoàn của những động vật đó. 

b. Tại sao uống nhiều rượu lại khát nước và mất nhiều nước qua nước tiểu? 

Câu 3 

a. Cho biết dạng ứng động cùa cây gọng vó trong vận động bắt mồi. 

b. Trình bày diễn biến, cơ chế, ý nghía cùa vận động bắt mồi ờ cây gọng vó. 

Câu 4 

a. Tại sao tuần hoàn hở chỉ thích hợp cho động vật ít hoạt động? 

Tại sao côn trùng có khả năng hoạt động tích cực nhưng lại có tuần hoàn hờ 
9 

b. Ý nghĩa của thức ăn xuống ruột từng đợt với lượng nhỏ. Cơ chế của hiện 

tượng đó 

c. Cho biết cơ quan tiêu hóa và hình thức tiêu hóa của những động vật sau đây ; 

- Trùng đế giày 

- Thủy tức 

- Cá chép 

- Giun đất 

- Giun dẹp 

Câu 5 

a. Tại sao thức ăn nước uống thiếu lod thì trẻ em chậm lớn, chịu lạnh kém, 

trí tuệ thấp? 

b. Hai loại hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trường và phát triển của 

côn trùng là gì? 

- Cho biết tác dụng sinh lí của chủng. 

- Nguyên nhân lột xác của sâu và nguyên nhân sâu biến thành nhộng và bướm. 
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sở GIÁO pục & ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN 

Câu 1 

a. Vì sao sau com mưa có nhiều sấm sét thì cây xanh tươi tốt hơn, mọc lá 
non nhiều hơn? Giải thích 

b. Đẻ cho cây lúa không bị lốp đổ lúc bông lúa sắp chín, người ta bón phân 
gì? Vi sao phải sử dụng loại phân đó? 

c. Vì sao khi trồng cây cần phải xới đất cho lơi xốp? Giải thích. Nêu thí nghiệm 
chứng minh cây xanh hô hấp cần oxi. Vì sao khí CO2 không khuếch tán ra ngoài? 

Câu 2 

a. Tại sao khi ăn nhiều đườnẹ, lượng đường trong máu vẫn giữ một tỉ lệ ổn 
định (trừ những người bị bệnh tieu đường)? 

b. Nhờ cơ chế nào mà lạc đà có thể nhịn khát từ 17- 20 ngày? 

c. Giải thích : Những giọt “nước mắt cá sấu” khóc khi ăn mồi. 

d. Vì sao động vật có phổi không hô hấp ờ dưới nước được? 

Câu 3 

a. Lá các cây họ Đậu, họ Chua me xoè ra vào ban ngày; tối lá xếp lại. Giải 
thích hiện tượng trên băng kiên thức sinh học. 

b. Sự vận động bắt mồi của cây gọng vó là hình thức cảm ứng nào? Giải 
thích vì sao. 

Câu 4 

a. Cho sơ đồ sau: 

I 
•s 

> 

3 

Hành động 

Điền vào các số 1,2, 3, 4, cho biết đó là sơ đồ gì? 

b. Nhện giăng tơ; mèo rơi từ trên cao xuống bao giờ cũng chạm đất bằng 
bôn chân; chuôn chuôn bay thâp thì mưa...; tổ vò cái đào hố, đè trứng; mèo bắt 
chuột; chim di cư. 

Hãy xếp các tập tính trên thành nhóm tập tính tương ứng. 

c. 0 động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh chuỗi hạch, 
hâu hêt các tập tính cùa chúng là tập tính bẩm sinh, tại sao? 

d. Cấu tạo của hệ tiêu hoá ờ động vật tiến hoá theo nhừng chiều hướng nào? 

Câu 5 

a. Người có chiều cao tối đa 1,2 m nhưng có tỉ lệ cơ thể bình thường. 

Nguyên nhân nào hình thành người có chiều cao trên (trừ nguyêrì nhân bị 
đột biến)? Giải thích cơ chế tạo thành người đó. 

b. Người lùn nhưng cơ thể phát triển không cân đối, cổ và lưỡi to, chịu lạnh 
kém, não ít nêp nhăn, đần độn là do nguyên nhân nào? Giải thích. 
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sở GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TP (TÌNH) CÂN THƠ 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ Tự TRỌNG 

Câu 1 

a. Hãy xác định thành phần các nhóm chất dinh dưỡng có trong sữa mẹ. 
Phân tích sự biển đổi, hấp thu các chất dinh dưỡng này trong ổng tiêu hóa cùa 
trẻ sơ sinh bằng cách hoàn tất bảng sau: 

Cơ quan Enzim (dịch 
tiêu hóa) (1) 

Cơ chất bị 
biến đổi (2) 

Sản phẩm (3) Các chất được 
hấp thu (4) 

Miệng 

Dạ dày 

Ruột non 

Ruột già 

b. Trong các loại enzim tiêu hóa prôtêin, loại nào là quan trọng nhất? Tại 
sao? 

Vi sao một số loài đậu và thực vật tuy chứa hàm lượng prôtêin cao nhưng 
thường bị khó tiêu? 

Câu 2 

a. Điểm bù ánh sáng quang hợp là gì? Điem bù ánh sáng của cây ưa sáng và 
cây ưa bóng khác nhau như thế nào? Giải thích. 

b. Điểm bù và điểm bão hòa CO2 là gì? Sự bão hòa CO2 có xảy ra trong điều 
kiện tự nhiên không? 

Điểm bù CO2 và hiện tượng quang hô hấp của thực vật có liên quan với 
nhau như thế nào? Giải thích. 

Câu 3 

a. Quang chu kì là gì? Trong quang chu kì, thời gian chiếu sáng hay thời 
gian tối quyết định sự ra hoa của cây? Mía, thanh long, cúc ra hoa vào mùa 
nào? 

Trong thực tiễn sản xuất, tác động của quang chu kì và hoocmôn thúc đẩy ra hoa 

được vận dụng như thế nào để điều khiển cây ra hoa trái mùa, đảm bảo năng suất cây 
trồng? 

b. Thế nào là hiện tượng ưu thế ngọn? Hiểu biết về hiện tượng này được vận 
dụng như thế nào trong thực tiễn? 

Câu 4 

Nhận định các câu dưới đây là đúng hay sai? Giải thích. 

a. Cá nục (sổng ở biển) có ruột ngắn hơn cá trắm cỏ (sống ờ ao hồ, đồng 
ruộng). Sự sai khác trên không phản ánh mức độ tiến hóa cùa loài. 

b. Hô hấp bằng phổi ờ chim và thú là hình thức trao đổi khí có hiệu quả cao 
hơn hết so với các động vật khác. 

c. Khả năng kết hợp và phân ly O2 cùa hemoglobin ở bò sát thấp hơn ờ chim và thú. 

d. Khi bị ngạt thở thì tim không thể đập mạnh và nhanh. 
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e. ở động vật ăn cỏ,mặc dù nguồn thức ăn chủ yếu là xenlulôzơ nhưng vẫn 
đảm bảo đủ hàm lứợng prôtêin và hiệu quả cùa việc tiêu hóa prôtêin rất cao, 
không hề có sự lãng phí. 

Câu 5 

a. Vỉ sao ngọn cây luôn hướng sáng dương và rễ cây luôn hướng sáng âm? 
Tính hướng này có ý nghĩa gì trong đời sống thực vật? 

b. Hiện tượng xếp lá cùa cây trinh nữ (Mimosa) khi có va chạm và hiện 
tượng xếp lá "thức.ngủ" cùa cây có gì giống và khác nhau? 

SỞ GIÁO pục VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG 
TRƯỜNG THPT CHỦYÊN VỊ THANH 

Câu 1 

a. Lập bảng so sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hóa sinh của 
các nhóm thực vật C3, C4 và CAM. Từ bảng so sánh đó rút ra nhận xét? 

Đặc điểm C3 C4 CAM 

Hình thái giải phẫu 

Cường độ quang hợp 

Điểm bù CO2 

Điểm bù ánh sáng 

Nhiệt độ 

Nhu cầu nước 

Hô hấp sáng ' ' 

Năng suất sinh học 

b. Hô hấp sáng là gì? Tại sao hô hấp sáng làm tiêu hao sản phẩm quang hợp 
nhưng là một cơ chê giúp thực vật thích nghi với môi trường ? 

c. Từ thí nghiệm sau : 

* Chiếc rút sắc tố 

Lấy khoảng 2 - 3g lá tươi, cắt nhỏ, cho vào cối sứ, nghiền với một ít axêtôn 
80% cho thật nhuyễn, thêm axêtôn, khuấy đều, lọc qua phễu lọc vào bình chiết, 
ta thu được hồn hợp sác tố màu xanh lục. 

* Tách các sắc tố thành phần 

Lấy rnột lượng benzen gấp đôi lượng dung dịch vùa chiết, đổ vào bình chiết, 
lăc đêu rôi đê yên. Vài phút sau quan sát bình chiết sẽ thấy dung dịch màu phân 
thành hai lớp : Lớp dưới có màu vàng là màu của carôten hòa tan trong benzen. 
Lớp trên có màu xanh lục là màu của clorophyl hòa tan trong axêtôn 

- Vỉ sao phải tách chiết sắc tố bằng dung môi hữu cơ ? 

- Dựa vào nguyên tắc nào để tách được các nhóm sắc tố ra khỏi hồn hợp 
sắc tố 
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Câu 2 

a. So sánh để rút ra những điểm khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở và hệ tuần 
hoàn kín, ưu điểm cùa hệ tuần hoàn kín so với hệ tuân hoàn hở? 

b. Sự khác nhau giữa cơ tim và cơ vân, nguyên nhân cùa sự khác nhau đó? 

Câu 3 

a. ửng động khác hướng động ở những điểm nào? 

b. Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội tìm áo ấm mặc. Hãy phân 
tích xem có những bộ phận nào cùa hệ thần kinh tham gia vào phản ứng trên và 

đó là phản xạ gì, thuộc loại nào? 

c. Sự truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin khác với không có 

bao miêlin như thế nào? 

d. Huyết áp ờ loại mạch nào là thấp nhất ? Vì sao ? 

e. Vận tốc máu trong loại mạch nào là nhanh nhất, loại mạch nào là chậm nhất ? 
Nêu tác dụng của việc máu chảy nhanh hay chảy chậm trong từng loại mạch đó ? 

Câu 4 

a. Dựa vào đặc điểm cấu tạo và sự dẫn truyền qua xináp, hây giải thích tác 
dụng cùa các loại thuốc atropine, aminazin đối với người và điterrex đối với 

giun kí sinh trong hệ tiêu hóa của lợn? 

b. Hãy nêu một số ví dụ về ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống 
và sản xuất (giải trí, săn bắn, bảo vệ mùa màng, chăn nuôi, an ninh quôc 

phòng...). 

c. Hãy nêu chiều hướng tiến hóa cùa các hình thức cảm ứng ờ động vật? 

Câu 5 

a. Điều gì sẽ xảy ra khi cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc? 

b. Tuổi dậy thì có những đặc điểm gì và do tác động của những hoocmôn 

nào? 

c. Tại sao thiếu iod trong thức ăn và nước uống, động vật và trẻ chậm hoặc 

ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nêp nhăn, trí tuệ thâp. 

d. Tại sao cho trẻ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối sẽ có lợi cho sinh 

trường và phát triển? 

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO AN GIANG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HÂU 

Câu 1 

Lá có những đặc điểm đặc biệt về giải phẫu và lục lạp có những đặc điểm về 
hình thái thích hợp với chức năng quang hợp? 

Câu 2 

Nguyên liệu của hô hấp sáng được tạo thành và sự chuyển hóa như thế nào? 

Người ta làm gì để giảm quá trình hô háp sáng? 
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Câu 3 

Giải thích vì sao cá mập và cá thu có thể sổng được trong môi trường nước 
biển? 

Câu 4 

Hình bên dưới giới thiệu kiểu tập tính ở nhóm động vật đơn bào trùng cỏ 
ựaramecium cauciatum). Mô tả, gọi tên và phân tích chi tiết loại tập tính này? 

Câu 5 

Quá trình tiêu hóa mỡ và dầu diễn ra trong ruột non như thế nào? 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU 

TRƯỜNG THPT BẠC LIÊU 
Câu 1 

Hệ sắc tố quang hợp ở thực vật? Hậy sho biết số lượng, kích thước và thành 
phân hóa học của lục lạp? 

Câu 2 - 

a. Quá trình tiêu hóa ờ động vật gồm mấy giai đoạn? Nêu tóm tắt cùa từng 
giai đoạn, trong đó giai đoạn nào là quan trọng nhất? 

b. Khi tim hoạt động phát ra những âm điệu đặc biệt, âm trầm và dài, âm 
ngăn và cao đục). Giải thích sự hình thành âm điệu đó. 

Câu 3 

Trình bày các thí nghiệm chứng minh tính hướng động cùa thực vật (hướng 
đât, hướng sáng và hướng nước) 

Câu 4 

Trình bày quá trình hình thành và phát triển hệ thần kinh người ở trong phôi thai? 

Câu 5 

Hiện tượng iru thế ngọn ở thực vật là gi ? Giải thích hiện tượng bằng vai trò 
của hoocmon đôi với sinh trưởng và phát triển. 
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sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP (TỈNH) TRÀ VINH 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRÀ VINH 

Câu 1 

Những nhận định sau đăỵ đúng hay sai. Hãy giai thích : 

a. Khi trồng cây họ đậu phải bón phân vi lượng chứa Molipđen. 

b. Chỉ có PSI mới có thể thực hiện các phản ứng ánh sáng I khi vắng mặt PSIl. 

c. Cấu trúc cơ quan quang hợp và bào quang hợp cùa thực vật C3 khác với 
thực vật C4, do đó quang hợp của 2 nhóm thực vật này có sự khác nhau. 

d. ATP được tạo thành trong quá trình hô hấp bằng con đường photphorin 
hóa quang hóa. 

Câu 2 

a. Hoàn thành sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa gan và thận trong quá trình 
sản xuất hồng cầu. 

Thịeu mậu '1 _ pị,ú.j, (.ập r Oxy máu tăng 
Thieu 0x1 J *’ Ịj|y Hồng cầu tăng 

b. Tại sao nói nồng độ CO2 trong máu là yếu tố chủ yếu điều hòa trao đổi khí? 

c. Nhịp tim và huyết áp thay đổi như thế nào ở người bị bệnh hờ van tim 
(van nhĩ thất)? Giải thích? 

d. Một người lao động nặng hoặc chơi thể thao thi pH máu động mạch thay 
đôi như thê nào? Cơ chế nào giúp pH máu ổn định ? Giải thích. 

Câu 3 

a. Phân biệt hai hình thức cảm ứng ờ thực vật và động vật. Ý nghĩa của nó 
đối với đời sống cùa thực vật và động vật. 

b. Phân biệt điện thế nghỉ và điện thế động. 

Câu 4 

a. Auxin là một trong những chất điều hòa sinh trường của thực vật. Hãy nêu : 

- Tác dụng sinh lí của auxin. 

- Một số ứng dụng của auxìn. 
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a. Yếu tố quyết định sự ra hoa của thực vật là thời gian chiếu sáng ban đêm. 

Hãy bố trí thí nghiệm chứng minh điều này. 

Câu 5 

a. Tim khi tách rời cơ thể vẫn có khả năng hoạt động một thời gian, đó là 

tính tự động cùa tim. Hãy trình bày thí nghiệm chứng minh tính tự động của tim 

và cho biết: 

- Điều kiện để thí nghiệm thành công. 

- Yếu tố nào quyết định tính tự động của tim? 

b. Trình bày sự tiến hóa về cấu tạo cơ quan hô hấp và chức năng hô hấp ở động vật. 

ĐẤP ẤN 

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TỈNH BỈNH DƯƠNG 
TRƯỜNG THPT CHỎYÊN HÙNG VƯƠNG 

Câu 1 

a. Bảng so sánh 

Chí tiêu so sánh Thực vật C3 Thực vật C4 Thực vật CAM 

Chất nhận CO2 đầu 
tiên 

RiDP PEP PEP 

Sản phẩm cố định 

CO2 đầu tiên 

APG AOA AOA 

Enzim cố định CO2 RiDP- 

cacboxyIaza^ 
TEP-cacboxylaza, 

R i DP-cacboxy laza 

PEP-cacboxylaza, 

R i D P-cacboxy 1 aza 

Thời gian xảy ra quá 

trình cố định CO2 

Ban ngày Ban ngày Ban ngày và ban đêm 

Không gian xảy ra 

quá 

trình cố định CO2 

Lục lạp của tế 
bào mô giậu 

Lục lạp của tế bào 

mô giậu và tế bào 

bao bó mạch 

Lục lạp của tế bào 

mô giậu 

b. Vì: 

- Thực vật C4 sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài: ánh sáng cao, nhiệt độ 
cao, nong độ CO2 giảm, nồng độ O2 tàng nên phải có quá trình cố định CO2 2 
lần. Lần 1 lấy nhanh CO2 tích lũy trong axit malic để tránh hô hấp sáng. Lần 2 
cố định CO2 trong chu trình Canvin để tổng hợp chất hừu cơ. 

- Nhóm thực vật CAM sống ở vùng sa mạc trong điều kiện khô hạn kéo dài, 

chúng phải tiết kiệm nước tối đa bằng cách đóng khí khổng vào ban ngày. Dó đó 

quá trình tiếp nhận CO2 dự trừ trong axit malic sẽ tiến hành vào ban đêm khi khí 

khổng mờ, ban ngày axit malic giải phóng CO2 đi vào chu ừình Canvin tổng họp 

chất hữu cơ. 
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c. 

Chí tiêu 

so sánh 

Hô hấp hiếu khí Quá trình lên men 

Điều kiện 

xảy ra 

Có oxi Thiếu oxi 

Nơi xảy ra Tế bào chất, ti thể Tế bào chất 

Cơ chế Gồm 3 giai đoạn: 

- Đường phân: tạo axit piruvic. 

- Chu trình Crep: axit piruvic biến 
đổi thành axêtil-CoA đi vào chu 
trình Crep tạo CO2, ATP, NADP, 

FADH2. 

- Chuỗi truyền electron: NADH, 
FADH2 qua chuỗi truyền electron 
và quá trìnTì phôtphọrin hóa tổng 
hợp ATP 

Gồm 2 giai đoạn: 

- Đường phân: tạo axit piruvic. 

- Phân giải kị khí: axit piruvic phân 
giài kị khí tạo axit lactic hoặc tạo 
rượu etilic và CO2. 

Sản phẩm 

cuối cùng 

CO2, H2O, ATP Axit lactic hoặc rượu etilic, CO2. 

Hiệu quà 

năng 
lượng 

36 - 38ATP 2ATP 

Câu 2 

a. Miếng thịt đó hầu như không bị biến đổi. Vì: 

- Mỗi bộ phận cấu tạo cơ quan tiêu hóa đảm nhận một chức năng nhất định. 

- Quá trình biến đổi thức ăn chỉ diễn ra trọn vẹn khi các bộ phận cấu thành 
cơ quan tiêu hóa còn hoàn chỉnh và thức ăn được biến đổi theo trình tự. 

- Các enzim được tạo ra từ dịch ruột không có khả năng phân hủy các 
prôtêin nguyên vẹn mà chỉ phân hủy được các chuôi pôlipeptit ngăn. 

b. - Ảnh hường đến hoạt động của tim: Do hô hấp giảm nên trao đổi khí ờ 
phổi giảm, nồng độ O2 trong máu giảm và CO2 tăng —> kích thích lên trung khu 
điều hòa tim mạch làm tăng cường hoạt động cùa tim. 

- Ảnh hường đến số lượng hồng cầu: Do hô hấp giảm nên nồng độ O2 trong 
máu giảm, dần đến thận tăng tiết hoocmôn erytrôpôiêtin kích thích tủy xương 

tăng sản xuất hồng cầu ->■ số lượng hồng cầu trong máu tăng lên. 

c. - Đang hoạt động cơ bắp: tăng huyết áp và vận tốc máu do tăng tiêu thụ 
O2 ờ cơ và tăng thải CO2 vào máu. 

- Sau khi nín thở quá lâu: nồng độ O2 trong máu giảm và CO2 tăng -> tim 

đập nhanh, mạnh tăng huyết áp và vận tốc máu. 

- Trong không khí có nhiều co thì co sẽ gắn với hêmôglôbin làm giảm 

nồng độ O2 trong máu -> tăng huyết áp và vận tốc máu. 
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- Tuyến trên thận tiết ít anđostêron làm giảm tái hấp thu (cùng với nước) 

do vậy giảm lượng máu tuần hoàn —> huyết áp và vận tốc máu giảm. 

Câu 3 

a, - Tập tính bảo vệ lãnh thổ và tập tính thứ bậc. 

- Tập tính bảo vệ lãnh thổ chống lại các cá thể khác cùng loài để bảo vệ 
nguồn thức ăn, nơi ờ và sinh sản. 

- Tập tính thứ bậc: hạn chế con đực được phép tham ẹia sinh sản -> giảm ti 
lệ sinh, góp phần hạn chế sự tăng trưởng quá mức cùa quần thể. 

b. - Dạng thần kinh lưới: thủy tức, hải quỳ. 

- Dạng thần kinh chuồi hạch: giun tròn, giun đốt, côn trùng, thân mềm. 

- Dạng thần kinh ống: cá miệng tròn, lưỡng cư, bò sát, thỏ. 

- Đặc điểm cấu tạo: 

Hệ thần kỉnh dạng 
lưới 

Hệ thần kỉnh dạng chuỗi hạch Hệ thần kinh dạng 
ống 

Các tế bào thần kinh 
nằm rải rác trong cơ thể 
và nối với nhau bàng 
các sợi thần kinh tạo 
thành mạng lưới thần 
kinh. 

Các tế bào thần kinh tập hợp lại 
thành các hạch thần kinh. Các 
hạch nối với nhau bởi các dây 
thần kinh tạo thành chuỗi hạch 
thần kinh nằm dọc theo cơ thể. 
Mỗi hạch là một trung tâm điều 
khiển hoạt động của một vùng 
xác định. 

CÓ cấu trúc dạng ống 
gồm 2 phần: thần kinh 
trung ương (não bộ và 
tùy sống) và thần kinh 
ngoại biên (dây thần 
kinh). 

- Chiều hướng tiến hóa: 

+ Từ phân tán đến tập trung hóa: than kinh dạng lưới phân tán, sau đó tập 
trung lại thành dạng chuỗi hạch rồ,i định khu tại các hạch bụng (ở giun đốt), rồi 
thành ba khối hạch: hạch não, hạch ngực, hạch bụng (thân mềm, chân khớp). 

+ Hiện tượng đầu hóa: thể hiện ờ sự tập trung của các tế bào thần kinh thành 
não ờ động vật có đối xứng hai bên. Não phát triển qua các ngành động vật từ 
thâp lên cao. 

Câu 4 

a. Hướng động: 2, 6. 

ửngđộng: 1,3,4, 5. 

b. 

Dấu hiệu 
so sánh 

Hưóng động ửng động 

Định nghĩa Là hình thức phản ứng của cơ quan 
thực vật đối với tác nhân kích thích từ 
một hướng xác định. 

Là hình thức phản ứng của cây 
trước một tác nhân kích thích 
không định hướng 

Cơ quan 

thực hiện 

Bao lá mầm (cây hòa thảo), thân, 
cành, rễ các loài cây khác. 

Lá, cánh hoa, đài hoa, cụm hoa 
hoặc thể gối ờ cây trinh nữ. 
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Dấu hiệu 
so sánh 

Hướng động ứng động 

Cơ chế 
chung 

Do sự phân bố auxin không đều ở hai 
phía đối diện nên tốc độ sinh trưởng ở 
hai phía cơ quan không đều nhau. 

Do sự thay đổi sức trương nước 
của các tế bào chuyên hóa hoặc 
do sự sinh trưởng của các tế bào 
ở hai phía đối diện của cơ quan 
không đều nhau. 

Hình thức 
biểu hiện 

Hướng sáng, hướng đất, hướng nước, 
hướng hóa, hướng tiếp xúc. 

ủhg động sinh trưởng và ứng 
động không sinh trưởng 

Vai trò Hướng động dương giúp cây hướng 
về nguồn kích thích để sinh trưởng 
phát triển. Hướng động âm giúp cây 
tự bảo vệ. 

Giúp cây thích nghi đa dạng với 
sự biến đổi của môi trường đảm 
bảo cho cây tồn tại và phát triển. 

Câu 5 

a. - Đó là auxin vẫ xitôkinin 

- Auxin: 

+ Kích thích sự phân chia, sinh trường dãn dài cùa tế bào. 

+ Gây ra vận động hướng sáng và hướng đất. 

+ Kích thích sự sinh trường cùa rễ, cua quả, tạo quả không hạt. 

+ Gây ra hiện tượng ưu thế ngọn; 

- Xitôkinin: 

+ Kích thích sự phân chia của tế bào. 

+ Kích thích sự phát triển của chồi bên. 

+ Ngăn chặn sự hóa già. 

+ Thúc đẩy sự nảy mầm cùa hạt, cù. 

b. - Phải hiểu 9 giờ là số giờ đêm nhiều nhất đối với cây ngày dài này. Nên 
các quang chu kì có độ dài đêm ít hơn 9 giờ sẽ làm cho cây này ra hoa. 

- Cây ra hoa được vì thời gian ban đêm dài đã bị cắt thành 2 đêm ngắn. 

c. - Vì iôt là một trong hai thành phần cấu tạo nên tirôxin. Thiếu iôt dẫn đến 
thiếu tirôxin. 

- Thiếu tirôxin làm giảm quá trình chuyển hóa và giảm sinh nhiệt ở tế bào 
nên người chịu lạnh kém. 

- Thiếu tirôxin còn làm giảm quá trình phân chia và lớn lên bình thường cùa 
tế bào. Hậu quả là trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, não ít nếp nhăn, số lượng 
tế bào não giảm, dẫn đến trí tuệ thấp. 

d. - Gà trổng con khi cắt bỏ tinh hoàn sẽ phát triển không bình thường: mào 
nhỏ, không có cựa. không biết gáy, mất bản năng sinh dục, béo lên. 

- Hoocmôn testostêrôn do tinh hoàn tiết ra kích thích quá trình sinh trường và 
hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp (mào, cựa, thanh quản,...). Vì vậy, 
thiếu testostêrôn (do cắt bỏ tinh hoàn) sẽ làm gà trống con phát triển không bình 
thường. 
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Câu 1 

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG 

a. Các dạng nitơ mà cây sử dụng: NO 3 và NH 4 . 

* Các nguồn nitơ cung cấp cho cây trồng: 

+ Nguồn vật lí - hóa học: Sụ phóng điện trong các ccm giông đã oxi hóa N2 

thành nitrat. 

+ Quá trình cố định nitơ thực hiện bởi các nhóm vi khuẩn tự do 
(Azotobacter, Clostridium...), vi khuẩn cộng sinh {Rhizobium, Anabaena 
azollae...). 

+ Quá trinh phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi 
các vi khuẩn trong đất. 

+ Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mồi vụ thu hoạch bằng phân bón. 

* Quá trình đồng hóa NH3 

+ Trong quá trình hô hấp của cây tạo ra các axit hữu cơ, nhờ quá trình trao 
đôi nitơ, các axit này có thêm gôc NH2 đê thành các axit amin. 

Axit oxaloaxetic + NH3 + 2H^ -> Aspactic + H2O 

+ Các axit amin này thông qua quá trình chuyển hóa axit amin, 20 axit amin 
khác được hình thành. 

+ Các axit amin được hình thành còn có thể kết hợp với nhóm NH3 hình thành 
amit: 

Axit amin đicacboxilic + NH3 -> Amit. 

b. So sánh quang hợp ở thực vật C3 vả C4. 

Các chí tiêu so 
sánh 

Thực Ỹật C3 Thực vật C4 

Hình thái giải 
phẫu 

- Cỏ một loại lục lạp ở tế bào mô 
giậu 

- Lá bình thường 

- CÓ hai loại lục lạp ở tế bào 
mô giậu và tế bào bao bó mạch. 

- Lá t>ình thường. 

Hoàn cảnh xảy ra Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, 
nồng độ O2 và CO2 bình thường, 
nhu cầu nước cao 

Cường độ ánh sáng, nhiệt độ 
cao, nồng độ O2 cao, nồng độ 
CO2 thấp, nhu cầu nước thấp 

Chất nhận CO2 
đầu tiên 

Ribulozodiphotphat Photphoenolpyruvic 

Sản phẩm đầu 
tiên 

APG AOA 

Không gian 

tiến hành 

Lục lạp của tế bào mô giậu Lục lạp của tế bào mô giậu và 
tế bào bao bó mạch 

Thời gian 

tiến hành 

Ban ngày Ban ngày 
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Ọuang hô hấp có không 

Hiệu quả Trung bình Cao gấp đôi thực vật C3 

Câu 2 
a. * Sự khác nhau: 
- Tiêu hoá nội bào là tiêu hoá thức ăn ờ bên trong tế bào. Thức ăn được tiêu 

hoá hoá học trong không bào tiêu hoá nhờ hệ thống enzim. 
- Tiêu hoá ngoại bào là tiêu hoá thức ăn bên ngoài tế bào, thức ăn có thể 

được tiêu hoá hoá học trong túi tiêu hoá hoặc đuợc tiêu hoá cả về mặt cơ học và 
hoá học trong ổng tiêu hoá. 

* ưu điểm cùa tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa: 
+ Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hoá không bị trộn lẫn với chất 

thải, còn thức ăn trong túi tiêu hoá bị lẫn bởi chất thải. 
+ Trong ống tiêu hoá dịch tiêu hoá không bị hoà loãng, còn trong túi tiêu 

hoá dịch tiêu hoá bị hoà lẫn với nước. 
+ Thức ăn đi theo*một chiề.ụ. ống tiêu hoá hình thành các bộ phận tiêu hoá 

thực hiện các chức năng khác nhau: tiêu hoá cơ học, hoá học, hấp thụ thức ăn 
trong khi đó túi tiêu hoá không có sự chuyên hoá như trong ống tiêu hoá. 

b. - Côn trùng có hệ tuần hoàn hở. 
- Do côn trùng tiến hành trao đổi khí quạ hệ thống ống khí. 
- Các ống khí phân nhánh trực tiếp đến từng tế bào. 
- Do đó côn trùng không sử dụng hệ tuần hoàn để cung cấp O2 cho tế bào và 

thải CO2 ra khỏi cơ thể. 
c. - Bề mặt trao đổi khí rộng, mỏng, ẩm ướt, có nhiều mao mạch, có sắc tố 

hô hấp, có sự lưu thông khí. 
- Sự hoạt động nhịp nhàng của xương nắp mang và miệng tạo dòng nước 

chảy một chiều liên tục từ miệng đến mang. 
- Cách sắp xếp mao mạch trong mang giúp máu chảy trong mạch song song 

và ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài mao mạch. 
Câu 3 

a. 

Tiêu chí Hướng động ửng động 

Khái 
niệm 

Là hinh thức phản ứng của một bộ 
phận cây trước tác nhân kích thích 
theo một hướng xác định 

Là hình thức phản ứng của cây trước 
tác nhân kích thích không định 
hướng 

Đặc điểm - Xảy ra chậm - Xảy ra chậm 
- Có tính chu kì 

Cơ chế Được điểu tiết nhờ hoocmon thực vật - ứng động không sinh trường: liên 
quan đến sức trưomg nước. 
- ửng động sinh trườngiliên quan 
đến sự phân chia tế bào. 

Hình 
thức biểu 
hiện 

Hướng nước, hướng đất, hướng hóa, 
hướng ánh sáng, hướng tiếp xúc. 

- ửng động không sinh trưởng. 
- Úng động sinh trường gồm: vận 
động quấn vòng, vận động nở hoa, 
vận động ngủ thức. 
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b. 

Phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện 
- Bẩm sinh, có tính chất bền vừng 

- Di truyền, tính chất chùng loại. 
- Trả lời những kích thích tương ứng. 
- Đơn giản, số lượng hạn chế. 
- Do một số tế bào thần kinh nhất định 
tham gia với trung ương là tùy sống và trụ 
não. 

- Hình thành trong quá trình sống, học 
được, dễ mất. 
- Không di truyền, tính chất cá thể. 
- Trả lời kích thích bất kì. 
- Phức tạp, số lượng không hạn chế. 
- Do một số lượng các tế bào thần 
kinh tham gia với trung ương là võ 
não. 

Câu 4 
a. 

1. Prôtêin trong thức ăn thực vật 2. Hoạt động cùa vi sinh vật trong dạ cỏ 
3. Tiêu hóa trọng dạ múi khế 4. Các axit amin 
5. Hấp thụ vào cơ thể vật chù. 6. NH3 

7. Tuyến nước bọt. 8. Ure. 

b. - Sống ờ vùng núi cao, không khí loãng, nồng độ khí oxi trong không khí 
ihâp, do đó muôn đảm bảo nhu câu năng lượng cho hoạt động sống như một người 
bình thường thì phải táng lượng hồng cầu. 

- Chính vì vậy khi nồng độ oxi thấp, thận phản ứng bằng cách tiết ra 
hoocmon erythropoietin, thúc đẩy quá trình lăng sinh hồng cầu của tủy xương. 

c. Chiêu hướng tiên hóa của hệ tuần hoàn. 
- Tổ chức ngày càng phức tạp. 

+ Tim cá 2 ngăn —> Éch nhái, bò sát tim 3 ngăn —> Chim, thủ tim 4 ngăn. 

+ Cá một vòng tuần hoàn -> 2 vòng tuần hoàn ờ ếch nhái, chim, thú. 
- Thích nghi ngày càng hoàn thiẹn. 

+ Máu đi nuôi cơ thể: Máu pha nhiều —> máu pha ít —> máu không pha. 

+ Điều hòa phân phối máu đến cơ quan: chậm nhanh. 

Câu 5 

a. 
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b. Các chất cần thiết trong nuôi cấy mô tế bào là: 

- Các chất dinh dưỡng khoáng cần thiết như: kali, nitơ, canxi... ở dạng hợp 
chất. 

- Các loại hoomôn sinh trưởng cần thiết cho sụr phát triển của mô, tế bào 

+ Xitokinin: Kích thích phân chia tế bào mạnh mẽ và phân hóa chồi. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LONG AN 
TRƯỜNG THPT CHUYẾN LÊ QUÝ ĐÔN 

Câu 1 

Được, bằng cách: 

+ Sắp xếp các tầng lá trên cây 

+ Xoay bề mặt lá vuông góc hoặc song song với tia sáng 

+ Thay đổi bề mặt chiếu sang hoặc vị trí cùa lục lạp 

+ Thay đổi hàm lượng và tỉ lệ các nhóm sắc tố 
b. Vi vào buổi trưa hè nhiệt độ rất cao, cây phải thoát rất nhiều nước. 

_ Đổ tiết kiệm nước cây phải đóng bớt khí khổng, chính sự thoát hơi nước 
giảm và lượng CO2 hâp thụ ít dẫn đên cường độ quang hợp giảm. 

c. - Chiết sắc tố: Lấy khoảng 2-3 gam lá tươi, cắt nhỏ cho vào cối sứ, 
nghiền nhỏ với một ít axeton 80% cho thật nhuyễn, thêm axeton, khẩy đều, lọc 
qua phễu lọc, bỏ vào bình chiết, ta được hỗn hợp sắc tố màu xanh lục 

- Tách các sắc tố thành phần: Lấy một lượng benzen gấp đôi lượng dung 
dịch vừa chiết, đổ vào bình chiết, lắc đều rồi để yên. Vài phút sau quan sát 
bình chiết sẽ thấy dung dịch màu phân thành 2 lớp;. 

• Lớp dưới màu vàng: màu caroten hòa tan trong Benzen. 

• Lớp trên có màu xanh lục: màu của diệp lục, hòa tan trong axeton. 

Câu 2 

a. Vì khi động vật có phổi bị ngập trong nước, nước sẽ tràn vào đưòmg dẫn 
khí (khí quản, phôi) 

Do trong phổi của những động vật này, không có sự lưu thông khí dẫn đến 
không trao đôi khí được. 

- Sau một thời gian ngắn tối thiểu, thiếu dưỡng khí (oxy) các động vật này sẽ 
chết. • 

b. Giống: đều lấy oxi thải CO2 

Khác 

Cơ thể động vật 

- Chỉ trao đổi khí khi hô hấp 

- Trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường được thực hiện qua cơ quan hô 
hấp là bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí hay phổi. 

Cơ thể thực vật 

- Thực vật trao đổi khí cả khi quang hợp và hô hấp 

- Trong quá trình quang hợp thực vật hấp thụ CO2 giải phóng O2 
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- Trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường được thực hiện qua khí khổng ở 
lá và ở thân 

c. Nguyên nhân kích thích sự hô hấp là nồng đọ ion tăng cao trong máu, 
kéo theo ptt giảm. 

- Sau vài lần hít thờ sau, nồng độ oxy trong máu tăng lên, nồng độ CO2 

trong máu giảm, pH tăng nên người nhịn thở được lâu hơn. 

Câu 3 

a. Hoocmon thực vật là các chất hừu cơ do bản thân cơ thể tiết ra có lác 
dụng điều hòa hoạt động giừa các phần khác nhau trong cây. 

Đặc tính chung: 

+ Là các chất hCm cơ phân lử thấp được tạo ra trong một phần của cơ thể và di 
chuyên đên các phân khác, tại đó gây ra hiện tượng kích thích hay ức chế sinh 
trường. 

+ Với nồng độ rất cao có thể gây ra những biến đổi lớn trong cơ thể. 

4- Trong cây hoocmon thực vật được chuyển trong mô mạch gỗ và mô Libe. 

+ Phito hoocmon có tính chuyên hóa thấp thấp hơn nhiều so với hoocmon 
động vật bậc cao. 

+ Khác biệt với Enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh hóa. 
Hoocmôn hoạt hóa cà một chương trình phát sinh hình thái. 

b. Đó là do tác động của tỉ lệ auxin/xitôkinin ờ trong cây. 

- Auxin được vận chuyển theo hướng từ đỉnh chồng xuống dưới, càng gần 
ngọn thì nồng độ auxin càng lớn và ngược lại. 

Như vậy: Tỳ lệ auxin/xitôkinin sẽ giảm dần từ ngọn xuống dưới, giảm sự ức 
chê sinh trường chôi bên làm cho chồi bên ở phía dưới sinh trường tốt hơn. 

- Ngoài ra các cành phía dướrđược hình thành sớm hơn nên sinh trường 
được nhiều hơn phía trên. 

c. - Tập trung hóa: Các tế bào thần kinh nằm rải rác (trong hệ thần kinh 
dạng lưới) tập trung lại thành các hạch thần kinh (trong hệ thần kinh dạng chuỗi 
hạch) và sau đó là hệ thần kinh dạng ống. ' . 

- Từ đổi xtíng tòa tròn sang đối xứng hai bên. 

- Hiện tượng đầu hóa: Các tế bào thần kinh tập trung về phía đầu làm cho 
bộ não phát triên mạnh. 

- Vì vậy, khả năng điều khiển, phối hợp hoạt động được tăng cường. 

Câu 4 

a. Vì: Côn trùng thường có đời sống ngắn ngủi, không có nhiều thời gian để 
học lập và thích nghi với môi trưòng. Do đó hầu hết các tập tính sinh sản cùa côn 
trùng được lập trình sẵn trong hệ gen như một tập tính bẩm sinh hoặc tập tính hỗn 
hợp. 

Trong những quần thể côn trùng, sống thành xã hội như ong, kiến, mối chi 
có một cá thể cái là sinh sản còn lại đều vô sinh hoặc hình thành tập tính bay 
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giao hoan trong mùa sinh sản, nhờ vậy cá thể cái chọn được cá thể đực mạnh 
nhất có lợi cho sự tồn tại của quần thể. số lượng cá thể con từ một con ong hay 
mối chúa rất lớn nhưng vẫn đảm bảo cho sự đồng nhất về di truyền do đó thích 
nghi với mọi điều kiện sống, 

b. Vì: 

• Cấu tạo cùa cơ tim khác với cấu tạo của cơ vân. 

• Sợi cơ tim ngắn, phân nhánh và nối với nhau bằng các đĩa nối tạo nên 
một khối hợp bào, khi kích thích đạt ngưỡng, cơ tim lập tức co và co toàn bộ 
nhờ sự dẫn truyền qua các đĩa nối. 

• Cơ vân gồm các tế bào riêng rẽ, có ngưỡng kích thích khác nhau. Khi kích 
thích nhẹ, các tế bào có ngưỡng kích thích thấp sẽ co và số lượng tế bào tham gia 
ít. 

• Khi kích thích mạnh, các tế bào có ngưỡng kích thích cao sẽ co, các tế bào 
có cùng ngưỡng kích.thích cùng co. 

Như vậy: số lượng tế bao tham gia co khi kích thích mạnh nhiều hơn khi 
kích thích yếu. Chính vì vậy, với cơ vân kích thích càng mạnh, cơ co càng 
mạnh. 

Câu 5 

a. Do lá có sắc tố cảm nhận quang chu kì là phitocrom. Phitocrom tồn tại ờ hai 
dạng: 

+ Pr hấp thụ tia đỏ gần 660nm 

+ Pfr hấp thụ tia đỏ xa 730nm 

- Buổi sáng, ánh sáng có nhiều tia đỏ, được Pr hấp thụ và ừở thành Pfr có hoạt 
tính. 

- Đen chiều lúc Mặt trời lặn; ánh sáng có nhiều tia đỏ xa được Pfr hấp thụ 
thành Pr mất hoạt tính. 

- Sự biến đổi qua lại giữa Pr và Pfr giúp cây đo được độ dài ngày. 

b. Biểu đồ sinh trưởng của hầu hết các loài đều có dạng hình chữ S: 
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- ở giai đoạn AB sinh trường chậm. 

- ở giai đoạn BC sinh trường rất nhanh. 

Sau đó là gia đoạn dừng tăng trường vì sinh vật đã đạt được kích thước tối 
đa. Do đó trong chăn nuôi, nắm được quy luật sinh trường và phát triển của loài 
giúp người chăn nuôi khai thác vào giai đoạn hợp lí nhất. 

VD\ Nuôi gà công nghiệp (gà thịt) nên bán vào khoảng 8 tuần tuổi. 

Nuôi cá rô phi khoảng 1 năm tuổi, nếu thời gian nuôi kéo dài, sinh vật lớn 
chậm lại, tiêu tốn thức ăn mà hiệu quả kinh tế không cao. 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TIÊN GIANG 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN 

Câu 1 

a. * 2 dạng nitơ trong đất: nitrat (NOa') và amôni (NH4^) 

* Quá trình: 

- Nguồn vật lí- hóa học: 

N2 + O2 -> 2NO + O2 ^ 2NO2 + H2O ^ HNO3 ^ + NOs' 

- Quá trình cố định nitơ khí quyển: 

2H^ 2H^ 2H. 

N = N^ NH = Nh\ NH2-NH2\ 2NH3 

- Quá trình phân giải của các vi sinh vật đất; 

Prôtêin pôlipeptit -> peptit axit amin -> - NH2 NH3 

b. * Nhân tổ là oxi 

* Anh hưởng oxi đến hô hấp hiếu khí: 

- Oxi tham gia trực tiếp vào viẹồ oxi hóa các chất hữu cơ -> tạo năng lượng 
cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể 

- Nồng độ oxi trong không khí giảm xuống dưới 10% hô hấp bị ảnh 
hường 

- Nồng độ oxi trong không khí giảm xuống dưới 5% -*> cậy chuyển sang phân 
giải kị khí, là dạng hô hâp không có hiệu quả năng lượng, rât bât lợi cho cây. 

c. * Nhừng cây vùng lạnh lại thường có màu sắc sặc sỡ vì: 

- Chúng có lượng lớn nhóm sắc tố antoxyan trong dịch bào (màu đỏ, xanh, 
tím,...) 

- Khi hấp thụ quang từ ánh sáng, antoxyan biến năng lượng quang tử thành 
dạng nhiệt nàng -> sưởi ấm cho cây. 

* Màu tím đỏ ở lá thưòmg do sắc tố antoxyan nhiều nên át màu xanh của diệp 
lục 

Ta nhúng lá có màu tím đỏ vào nước sôi antoxyan dễ tan trong nước 
nóng, còn diệp lục không tan trong nước (chỉ tan trong dung môi hữu cơ; 
axeton, cồn,...) nên được giữ lại ờ lá lá chuyển thành màu xanh. 
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Câu 2 

a. * Cân hằng axit- hazơ là mặt tối quan trọng cùa cân bằng nội môi vì: 

- pH cùa máu trung bình chỉ dao động trong giới hạn 7.35- 7.45 

- Ngoài giới hạn trên đều gây rối loạn hoạt động sinh lí cùa tế bào vì sự 
chuyển hóa nội bào phụ thuộc vào hoạt động cùa các enzim, mà enzim lại rất 
nhạy cảm với sự thay đổi pH. Chỉ một biến động nhỏ của pH ra khỏi mức bình 
thường cũng có thể gây rối loạn chuyển hỏa. 

* Khi lao động nặng thì nhịp thở tại dồn dập và mạnh hom hình thường vì: 

- Khi lao động nặng —> nồng độ CO2 tích lũy trong máu tăng -> tăng nồng 
độ trong máu do; CO2 + H2O —> H2CO3 + HCOs' 

- được hình thành sẽ kích thích trung khu hô hấp tăng nhịp hô hấp và thờ 
mạnh hon để đẩy nhanh CO2 ra ngoài cơ thể —> giảm l-T -*■ giữ cho pH trong máu 
ồn định. 

b. Những đặc điểmjíhảc nhau giữa hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh 
dưỡng: 

Nội dung HTK vận động HTK sinh dưỡng 

Cấu tạo: 

- Trung ương 
thần kinh 

- Vỏ nào 

- Chất xám tủy sống 

-^Sừng bên chất xám tủy sống từ đốt tùy 
ngực ỉ đến đốt tủy thất lưng 11! (Bộ phận 
TK giao cảm) 

- Trụ não và đoạn cùng của tủy sống (Bộ 
phận TK đổi giao cảm) 

- Thần kinh 
ngoại biên 

Dây thần kinh vận động 
(DTK não và DTK tủy) 

Dây thần kinh sinh dưỡng và hạch thần 
kinh 

Chức năng Điều khiển hoạt động của 
các cơ vân trong hệ vận 
động 

-> hoạt động có ý thức 

Điều khiển hoạt động của các nội quan 
(cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh 
sản) 

-> hoạt động tự động, không theo ý 
muốn 

c. * Nguyên nhân gây ra tiếng tim:^ 

- Tiếng tim là do khi van tim đóng -> rung động các lá van và của dịch xung 
quanh tạo thành tiếng lan đi khắp lồng ngực 

- Tiếng tim thứ nhất còn gọi là tiếng tâm thu vì nó xuất hiện ờ đầu giai đoạn 
tâm thất thu do đóng van nhĩ - thất , co cơ tâm thất -> tống máu vào động 
mạch 

- Tiếng tim thứ hai còn gọi là tiếng tâm trương vì nó xuất hiện ở đầu giai 
đoạn tâm trương do đóng các van tổ chim ở gốc động mạch chù và động mạch 
phổi 

* Tiếng tim ứng với thông số của huyết áp: tiếng tim thứ nhất ứng với huyết 
áp tâm thu (huyết áp tối đa) và tiếng tim thứ hai ứng với huyết áp tâm trương ( 
huyết áp tối thiểu) 
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Câu 3 

a, * Auxin là hoocmôn kích thích sinh trưởng: 

- Khi chiếu sáng từ 1 phía của thân —> auxin chù động di chuyển và tập 
trung nhiều về phía tối -> auxin kích thích sự kéo dài tế bào ở phía tối —> tế bào 
phía tối tăng trưởng nhanh —> mọc cong về hướng sáng —> hướng sáng dương 

- Auxin kích thích chồi ngọn và rễ chính sinh trưởng mạnh 

* Auxin là hoocmôn ức chẻ sinh trưởng: 

- Khi chiếu sáng từ 1 phía của rễ auxin chù động di chuyển và tập trung 
nhiều về phía tối -> auxin ức chế sự kéo dài tế bào ở phía tối tế bào phía tối 
tăng trưởng chậm —> mọc cong về phía tối hướng sáng âm 

- Nồng độ auxin cao ức chế sự sinh trưởng chồi bên và rễ bên -> hiện tưọng 
ưu thế ngọn 

b. * Đặc điêm cùa ứng động không sinh trưởng ở thực vật: 

- Là các vận động không có sự phân chia và lớn lên cùa các tế bào của cây 

- Chỉ liên quan đến sức trương nước 

- Xảy ra sự lan truyền kích thích, có phản ứng nhanh ờ các miền chuyên hóa 
của cơ quan 

- \À vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động, va chạm cơ học 

* Vận động cụp lá ờ cây trinh nữ có tác dụng bảo vệ cây khỏi bị rụng lá, 

rụng cành do các tác động cơ học mạnh: mưa rào với cường độ cao,... 

* Vận động bắt mồi ở cây ăn sáu bọ là phản ứng của cơ thể có tác dụng đảm 

bảo nguồn dinh dưỡng (đặc biệt là nitơ) cho cơ thể ờ môi trường nghèo các chất 

dinh dưỡng - - 

Câu 4 'x 

a. Hệ thong tiêu hóa của động vật từ bậc thấp đến bậc cao đã tiến hóa theo 

những chiểu hướng: 

- Cấu tạo cùa hệ thống tiêu hóa ngày càng phức tạp 

+ Từ không có cơ quan tiêu hóa (động vật đơn bào) đến có cơ quan tiêu hóa 

(động vật đa bào) 

+ Từ túi tiêu hóa (Ruột khoang) đến ống tiêu hóa (Động vật có xương sống) 

- Sự chuyên hóa về chức năng càng cao: 

+ Sự chuyên hóa cao của các bộ phận của ống tiêu hóa (gồm các phần cơ 
bản: bộ hàm, thực quản, dạ dày và ruột) làm tăng hiệu quả tiêu hóa thức ăn 

+ Từ tiêu hóa nội bào đến tiêu hóa ngoại bào. Nhờ tiêu hóa ngoại bào, động 

vật ăn được thức ăn có kích thước lớn. 

b. Mặc dù phổi chim không có nhiều phế nang như phổi thú nhtmg hô hấp ở 
chim vẫn đạt hiệu quả cao hơn thú để có thể bay ở những độ cao với không khí 
loãng vì: 
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* Phổi chim có cấu tạo đặc biệt: 

- Hệ thống ống khí nằm trong phổi với hệ thống mao mạch bao quanh 

- Thông với các ống khí có các túi khí gồm các tủi khí trước và các túi khí 

sau 

—> làm tăng bề mặt trao đổi khí 

* Sự thông khí phổi: 

- ở chim: 

+ Có dòng khí liên tục chuyển qua các ống khí trong phổi từ sau ra trước kể cả 
lúc hít vào lẫn lúc thở ra nhờ sự co dàn của hệ thống túi khí khi các cơ hô hấp co 

dãn 

+ Không có khí đọng trong các ống khí ở phổi 

-> Giúp chim tăng nhịp hô hấp, tận dụng được nhiều nguồn oxi trong không 

không khí thở (90% srf với thú chi đạt 25%) ->chim không bị thiếu oxi khi bay 

nhanh và bay lâu ờ những độ cao với không khí loãng 

-ở thú: 

+ Sự trao đổi khí bị gián đoạn vào những lúc thờ ra 

+ Khí lưu thông bình thường rất ít, luôn có khí đọng trong phổi do phế nang 

phổi là các túi kín •• • 

Câu 5 

a. * Những đặc điểm khác nhau giữa hoocmon gihêrelin và ơxil abxixic: 

Gibcrclin Axit abxixỉc 

Có ờ các cơ quan còn non Có ở các cơ quan đang hóa già 

Kích thích thân mọc cao, dài, các lóng vưom 
dài 

ửc chế sự sinh trưởng cùa cành, 
lóng 

Kích thích sự nảy mầm của hạt, chồi Gây trạng thái ngủ của chồi, hạt 

Kích thích ra hoa, tạo quả sớm, quả không hạt Kích thích sự rụng lá, rụng quả 

* Trong trồng trọt, người ta thường sử dụng hoocmon gihêrelin với mục 
đích: 

- Kích thích sự nảy mầm cùa hạt, chồi, củ (khoai tây) 

- Tăng chiều cao đối với cây lấy sợi như: lanh, đay,...; cây thu hoạch đường 
như: mía 

- Tăng sinh khối rau ăn như: cải xanh, cải trắng, bắp cải, rau cải,... 

- Tàng kích thước của các loại quả, tạo quả không hạt như: nho, táo, lê,... 

b. * Chu kì kinh nguyệt ở người được điều hòa bởi những hoocmon; FSH, 
1.H, ơstrôgen, prôgestêron và HCG 

* Vai trò: 

- FSH: kích thích phát triển nang trứng 
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- LH: kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt 
động của thể vàng 

- Prôgestêron phối hợp với ơstrôgen kích thích niêm mạc dạ con phát triển 
chuân bị cho hợp tử làm tổ, đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH 

- HCG: duy trì thể vàng tiết prôgestêron 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐỒNG THÁP 
Câu 1 

a. Phân biệt hô hấp hiếu khí và lèn men: 

HÔ hấp hiếu khí Lên men 

- Cần oxi 

- Chất nhận điện từ cuối cùng là oxi 
phân tử. 

- Oxi hỏa hoàn sản phẩm -> CO2, H2O, 
và sinh ra nhiều năng lượng. 

- Không cần oxi. 

- Chất nhận điện tử cuối cùng là một chất 
hữu cơ. 

- Sinh ra sản phẩm trung gian, năng 
lượng sinh ra ít. 

b. + Quang hô hấp diễn ra đồng thời với quang hợp ờ thực vật C3, gây lãng 
phí sản phẩm quang hợp. 

+ Xảy ra ở những bào quan: lục lạp. peroxixôm và ti thể. 

c. + Những cây lá màu đỏ vẫn có xảy ra quang hợp vì : 

+ Lá câỵ màu đỏ vẫn có nhóm màu lục nhưng bị che khuất bời màu đỏ của 
nhóm sắc tố dịch bào là antoxianin và carôtênoit. 

+ Cường độ quang hợp của những cây lá màu đỏ không cao . 

Câu 2 . . 

a. + Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hóa, không bị trộn lẫn với chất 
thải. 

+ Trong ổng tiêu hóa, dịch tiêu hóa không bị hòa loãng, còn trong túi tiêu 
hóa dịch tiêu hóa hòa loãng với rất nhiều nước. 

+ Nhờ thức ăn đi theo một chiều nên hình thành các bộ phận chuyên hóa 

b. Cộng sinh giúp 2 bên cùng có lợi và tồn tại 

+ vsv lợi dụng môi trường thuận lợi trong dạ cỏ hoặc manh tràng để sinh 
sông và sinh sản. 

+ ĐV có xương sống không tự sản xuất ra enzim xenlulôzơ. vsv sản xuất ra 
enzim xenlulôzơ và các enzim khác giúp phân hủy xenlulôzơ và các chất dinh 
dưỡng có trong tế bào thực vật thành các chất đơn giản cho bản thân chúng và 
động vật ăn thịt. 

+ vsv khi đi cùng thức ăn đến các phần sau của ống tiêu hóa trờ thành 
nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho ĐV ăn thực vật. 

c. + Vận chuyển oxi và chất dinh dường từ môi trường ngoài đến tế bào, mang 

các chất thải cùa tế bào như: CO2, urê, axit uric —> cơ quan bài tiết 

270 



+ Chuyển các chất cần thiết đến các bộ phận cần: hoomôn, enzim, kháng thể 

+ Điều hòa thân nhiệt: chuyển các chất giải phóng năng lượng đến bề mặt để 
bảo vệ cơ thể . 

+ Bảo vệ cơ thể; đưa tiểu cầu đến nơi có vết thương gây đông máu hoặc đưa 
bạch cầu đến 0 viêm để tiêu diệt vi khuẩn . 

d. Nhờ vào tính tự động của tim do cấu tạo tim có hệ dẫn truyền gồm : 

+ Nút xoang nhĩ: ờ thành tâm nhĩ có khả năng phát nhịp mà không cần kích 
thích .Sau đó truyền đến 2 tâm nhĩ. 

+ Nút nhĩ thất: co bóp của thành tâm nhĩ đến nút nhĩ thất đến các sợi dẫn 
truyền trong bó His đến mạng Puôckin trong thành cơ tâm thất đến tâm thất co 
bắt đầu từ đáy tim, sau đó lan lên phía trên, đây là một phương pháp điều hòa 
nhịp tim một cách tự động. 

+ ủng dụng trong y học; nuôi, lưu giữ tim của những người hiến tim và 
ghép tim cho những bệnh nhân rriắc bệnh về tim. 

Câu 3 

a. Điểm kliác nhau trong vận động khép lá - xòe lá ở cây phượng và cây trinh nữ 

Cử động lá ở cây phượng Cử động lá ở cây trinh nữ 

Bản chất Là loại ứng động sinh trưởng' Là loại ứng động không sinh trường 

Tác nhân 

kích thích 

Ánh sáng Sự va chạm (tác động cơ học) 

Cơ chc 

Do tác động của auxin dẫn 
đến sự sinh trường không đều 
ở mặt trên và mặt dưới cùa lá 

Do sự thay đổi sức trương nước của tế 
bào chuyên hỏa nàm ờ cuống lá, không 
liên quan với sự sinh trưởng 

Tính chất 
Biểu hiện 

Biểu hiện chậm hoTì. 

Có tính chu kì 
Biểu hiện nhanh hơn. 

Không có tính chu ki 

Ý nghĩa 

Giúp lá xòe ra khi có ánh sáng 
để quang hợp và khép lại vào 
ban đêm để giảm thoát hori 
nước 

Giúp lá không bị tổn thương khi có tác 
động cơ học 

b. Thực vật có các hình thức cảm ứng sau: 

+ Hướng sáng (hướng sáng dương hoăc hướng sáng âm) 

+ Hướng đất (hướng đất dương hoặc hướng đất âm) 

+ Cảm ứng đối với sự va chạm. 

+ Cảm ứng theo nhịp ngày đêm. 

* Vai trò cảm ứng: Giúp phản ứng lại những thay đổi cùa điều kiện sống 
trong môi trường, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của cơ thể. 

Câu 4 

a. Các bộ phận chủ yếu của hệ tuần hoàn và vai trò của chúng. 
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- Dịch tuần hoàn; máu hoặc hỗn họrp máu và nước mô, có vai trò vận chuyển 
khí và các chất dinh dưỡng, các sản phẩm hoạt động sổng của tế bào. 

- Tim: là khối cơ rỗng, có chức năng hút và đẩy máu 

- Hệ mạch: gồm động mạch, mao mạch và tĩnh mạch, làm nhiệm vụ dân 

máu đi khắp cơ thể, đến tận tế bào. 

- Các van: chỉ cho máu chảy theo một chiều nhất định. 

b. Trình bày chiều hướng tiến hóa cùa hệ tuần hoàn ờ động vật. 

- Từ chưa có hệ tuần hoàn (ĐV đơn bào) —> có hệ tuân hoàn hờ (giun, thân 

mềm, chân khớp) —> hệ tuần hoàn kín (ĐV có xương song) 

- Từ tuần hoàn đơn (ờ cá) tuần hoàn kép -> (lưỡng cư, bò sát, chim và thủ) 

- Từ chỗ chưa phân hóa, chỉ là phần phình lên cùa mạch máu (ờ giun đốt) -> 

tim 2 ngăn (ở cá) tim 3 ngăn (ờ lưỡng cư, bò sát) ^ tim 4 ngăn, chia 2 nửa 

riêng biệt (ở chim và thú) 

c. Thí nghiệm: 

- Thí nghiệm trên nhằm chứng minh cho hiện tượng: 

Tim co bóp tổng máu theo từng nhịp nhưng máu trong hệ mạch vẫn chảy 

liên tục thành dòng. 

- Giải thích: khi tim co bóp tạo ra 1 lực khá lớn, 1 phần lực dùng để đẩy máu 
chảy trong hệ mạch, 1 phần làm động mạch dân ra. Vì thê, khi tim giãn, nhờ 
tính đàn hồi cùa thành động mạch , máu vẫn tiếp tục chảy đi trong mạch. 

Kết luận: Tính đàn hồi của thành động mạch có tác dụng làm cho máu chảy 
liên tục thành dòng mặc dù tim co bóp thành đọft, đông thời làm tăng lưu lượng 
máu đổi với mỗi co bóp cùa tim nên tìêtlỡệm được năng lượng co tim. 

Câu 5 

a. Tác động cùa hoocmôn 

+ Dưới tác dụng của hoocmôn GnRH của vùng dưới đồi tuyến yên tiết ra FSH và 
l.H kích thích buồng trứng tiết oestrogen (do nang noãn) và progesteron (do thê 

vàng). 

+ ở giai đoạn đầu chu kì kinh nguyệt: lượng oestrogen do nang noãn tiêt ra 
sẽ tác động ngược lên tuyến yên, kích thích tăng tiêt LH, có tác dụng kích thích 

trứng chín và rụng. 

+ ở giai đoạn sau của chu ki: hàm lượng estrogen và progesteron tăng 
cao,gây tác động ngược lên vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên, ức chê tiêt 

FSH, LH ức chế rụng trứng. 

b. Hai loại phitohoomôn ức chế sinh trưỏng ờ thực vật là: êtlen và abxixic. 

* Đặc điếm chung: 

- Đều là chất hừu cơ có phân tử lương thấp. 

- Đều được vận chuyển theo mạch gồ và mạch rây . 

- Đều có tác dụng ức chế sinh trưởng ở nòng độ rất thâp . 
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* Đặc điểm riêng: 

Đặc điểm so sánh Êtilen Axỉt abxỉxỉc 

Nguồn gốc Được tạo ra hầu hết ở các cơ 
quan của cây 

Được tạo ra ờ các cơ quan hóa 
già (lá, thân quả, hạt) 

Trạng thái tồn tại Dạng khí Dạng lỏng 

Cơ chế tác dụng Thúc quả chín Kích thích sự rụng lá và quả gây 
ngủ đóng khí khổng khi khô hạn 

Cơ quan chịu tác động Quả Lá, quả, chồi, rễ 

ú ng dụng Thúc quả chín đều và chủ 
động 

Bảo quản củ không nẩy mầm 

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP 
TRƯỜNG THPT THỊ ÌẴ CAO lẤNH 

Câu 1 

a. Phương trình quang hợp: 

« C02-H2 H,0 C.HnO. + 60, + 6 H,0 

- Chức năng của ánh sáng: . . 

Ánh sáng diệp lục tố e' -> ATP 

Ánh sáng quang phân li nước 

+ Giải phóng O2 

+ Nhường điện tử cho diệp lục tố 

+ Tạo chất khử NADPH 

b. llà:l,3DPGA 

2 là: AIPG 

3 là: RiDP 

a là : ATP ADP + p 

b là: NADPH NADP + 

c là : ATP ADP + p 

c. Sản phẩm quang hợp 

O2: có nguồn gốc từ H2O 

H2O : - o của CO2 n 

- H2 cùa H2O J 

C6H12O6 : - c cùa C02'ì 

- o của CO2 Ị- 
- HcủaH2oJ 
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Câu 2 

a. Động vật có máu không pha trộn là: chim, cá 

b. So sánh hệ tuần hoàn của chim với cá: 

+ Giống: 

- Hệ tuần hoàn kín (máu lưu thông trong mạch kín) 

- Áp lực máu chảy lớn 

- Vận tốc nhanh 

- Sắc tố hô hấp là Hêmôglobi 

+ Khác: 

Hệ tuần hoàn của cá Hệ tuần hoàn của chim 

- Hệ tuần hoàn đơn - Hệ tuần hoàn kép 

- Sau khi trao đổi khí ở mang, máu - Sau khi trao đổi khí ờ phổi máu trở về 
không trở về tim tim 

- Máu eiàu từ mane đi nuôi cơ thể / 
với áp lực trune bình - Máu giàu o? đươc tim bơm vào đông mach 

đi nuôi cơ thể / với áo lưc cao chảv nhanh .đi 
xa 

c. ADH có tác dụng: 

- Co mạch máu thận 

- Tăng tải hấp thu nước ở ống thận 

- Rượu ức chế tuyến yên tiết ADH -*■ giảm tái hấp thu nước ờ ống thận -> 

lượng nước tiểu tăng 

- Nước tiểu nhiều -> cơ thể mất nước 

—> áp suât thâm thâu trong máu tăng / —> áp thụ quan 

—> vùng dưới đồi —> cảm giác khát 

Câu 3 

a. Dạng ứng động trong vận động bắt mồi của-cây gọng vó là ứng động tiếp 
xúc và hóa ứng động 

b. * Diễn biến: Khi côn trùng đậu lên lá của cây gọng vó 

-> các lông tuyến được kích thích 

-> uốn cong để giữ con mồi 

- Tiết axit phoocmic làm tê liệt con mồi 

- Tiết enzim proteaza để tiêu hóa con mồi 

* Cơ chế: 

- ửng động tiếp xúc: 

+ Khi côn trùng đậu lên cây gọng vó tạo một áp lực đè lên các lông tuyến 

+ Sau đó kích thích lan truyền theo tế bào chất xuống các tế bào phía dưới. 
Đầu tận cùng cùa lông tuyến là nơi tiếp nhận kích thích 
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+ Các lông tuyến của cây gọng vó phản ứng đối sự tiếp xúc con mồi bằng: 

• Sự uốn cong 

• Bài tiết axit phoocmic 

- Hóa ứng động : 

Các thụ thể cùa lông tuyến rất nhạy cảm với họp chất chứa nitơ 

Khi côn trùng đậu lên lá cây gọng vó các chất hữu cơ chứa nitơ trong cơ 
thể côn trùng gây ra kích thích hóa học những sợi lông trên lá cây gọng vó 
gập lại đê giữ con môi. Đồng thời tiết ra enzim prôtêaza tiêu hóa con moi 

* Ỷ nghĩa: Giúp cây thích nghi vùng đất nghèo chất dinh dưỡng nhất là nghèo 
đạm 

Câu 4 

a. * Hệ tuần hoàn hờ thích hợp cho động vật ít hoạt động vì: 

- Máu chảy với tốc độ chậm 

- Điều hòa phân phối-máu đến cơ quan chậm 

- Không đáp ịmg nhu cầu O2 thải CO2 của động vật ưa hoạt động 

* Mặc dù hệ tuân hòan hờ nhưng côn trùng vẫn có khả năng hoạt động tích cực 
vì: 

- Côn trùng không sử dụng hệ tuần hòan. để cung cấp O2 cho tế bào và thải 
CO2 ra khỏi cơ thể 

- Côn trùng trao đổi khí qua hệ tbống ống khí 
b) * Ý nghĩa : 

- Dễ dàng trung hòa tính axit của thức ăn 

- Đù thời gian để enzim do tụy và ruột tiết ra tiêu hóa thức ăn 

- Đủ thời gian hấp thu chất dinh dường 

* Cơ chế : 

- Sự co bóp dạ dày với áp lực ngày càng tăng mờ cơ vòng môn vị 
thức ăn từ dạ dày sang ruột 

- Thức ăn xuống ruột -> môi trường tá tràng bị thay đổi (kiềm axit) -> 
phản xạ co thăt cơ vòng môn vị 

c. - Trùng đế giày: chưa có cơ quan tiêu hóa, tiêu hóa ngoại bào 

- Thủy tức, giun dẹp: túi tiêu hóa, tiêu hóa ngoại bào và nội bào 

- Cá chép, giun đất: ống tiêu hóa, tiêu hóa ngoại bào 

Câu 5 

a. Thức ăn nước uống thiếu lod thì trẻ em chậm lớn, chịu lạnh kém, trí tuệ thấp 
vì: 

lod là một trong 2 thành phần cấu tạo tirôxin. 

Thiếu lod —> thiếu tirôxin 

Thiêu tirôxin —> giảm quá trình phân chia và lớn lên của tế bào 

-> trẻ chậm lớn 

Số tế bào não giảm -> trí tuệ thấp 
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Thiếu tirôxin —> giảm quá trình chuyển hóa và giảm sinh nhiệt ở tế bào 
chịu lạnh kém 

b. * Hai loại hoocmôn chù yếu ảnh hưởng đến sinh trường và phát triển của 
côn trùng là: 

+ Ecdixon 

+ Juvenin 

* Tác dụng sinh lí của Edixorn : 

+ Gây lột xác ở sâu 

+ Kích thích sâu -> nhộng -> bướm 

* Tác dụng sinh lí cùa Juvenin 

+ Phối hợp với Ecdixom gây lột xác ờ sâu 

+ ửc chế sâu nhộng —> bướm 

* Nguyên nhân : 

+ Sâu lột xác nhiều lần là do tác dụng của Ecdixcm 

Nhưng không biến thành nhộng và bướm là do ức chế của Juvenin. 

+ Khi Juvenin giảm đến mức không còn ức chế nữa, thì Edixon làm sâu 

biến nhộng —> bướm 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÌNH BẾN TRE 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN 

Câu 1 

a. Sau cơn mưa có nhiều sấm sét thì cây xanh tươi tốt hơn, mọc lá non nhiều hơn 

vì: 

- Trong các cơn mưa có sấrít sét, một lượng nhỏ nitơ cùa không khí bị oxi 
hoá dưới điều kiện nhiệt độ và áp suât cao thành nitrat theo phản ứng: 

Nị + O2 2NO + O2 -> 2NO2 + H2O -> HNO3 ^ + NOs' 

- Cây được cung cấp nguồn nitơ, mặc dù ít, cùng với nước nên thực hiện quá 
trình quang hợp, trao đổi nước tôt hơn nên cây xanh tpt hơn. 

b. Đẻ cho cây lúa không bị lốp đổ lúc bông lúa sắp chín, người ta bón phân cộ 
nhiều kali vì kaíi giúp tích lũy xenlulôzơ, hemixenlulôzơ và pectin trong vách tế 
bào thực vật, làm chõ tế bào cứng cáp hơn giúp tăng khả năng chống lốp đổ cùa 

lúa. 

c. Khi trồng cây cần phải xới đất cho tơi xốp vì: 

- Khi trồng cây cần phải xới đất cho tơi xốp để cây được cung cấp đầy đủ oxi, 
giúp rễ hô hấp hiếu khí, cây sẽ được cung cấp nhiều năng lượng hơn (phân giải 
hoàn toàn một phân tử glucôzơ thu được 38 ATP) so với khi thiêu oxi cây phải 
thực hiện quá trình lên men (tế bào chi thu được 2% năng lượng dự trữ trong phân 

từ glucôzơ). 

- Hô hấp hiếu khí tạo ra nhiều sản phẩm trung gian, từ các sản phẩm này có 
thể tổng hợp các chất hữu cơ khác cho cơ thể. 
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- Thiếu oxi cây thực hiện lên men sẽ tạo nhiều axit lactic, rượu etilic..., cây 
có thể bị đầu độc; khi lên men, cây phải sử dụng lượng glucôzơ nhiều gấp 19 
lần khi cây dùng trong hô hấp hiếu khí, do đó rất hao phí. 

d. * Thí nghiệm chứng minh hô hấp hút oxi: 

- Lấy lOOg hạt mới nhú mầm, chia thành hai phần bằng nhau. 

- Đổ nước sôi lên một trong hai phần đó để giết chết hạt. 

- Cho mỗi phần hạt vào một bình có nắp đậy kín khoảng 2 giờ. 

- Mở nắp bình chứa hạt sống, nhanh chóng đưa cây nến đang cháy vào bình, 
nến tắt ngay, chứng tỏ bình có hạt sống hô hấp nên hút hết lượng khí oxi trong 
bình, đồng thời lượng khí CO2 toả ra làm tăt nên. 

- Mờ nắp bình chứa hạt chết, nhanh chóng đưa cây nến đang cháy vào bình, nến 
vẫn cháy, chứng tỏ hạt chết không hô hấp nên lượng oxi vẫn còn trong bình. 0,25đ 

* Khí CO2 không khuếch tán ra ngoài được vì CO2 nặng hon không khí nên 
không thể khuếch tán ra ngoài. 

Câu 2 

a. Khi ăn nhiều đường hoặc ít đường, lượng đường trong máu vẫn giữ một ti 
lệ ổn định (trừ những người bị bệnh tiểu đường) vì: 

- Khi ăn nhiều đường, lượng đường trong máu tăng cao, gan nhận được 
nhiều glucôzơ từ tĩnh mạch cửa gan, gan sẽ biến đổi glucôzơ (hoặc axit lactic, 
axit béo, các sản phẩm phân huỷ cùa axit amin) thành glycogen dự trữ ở gan và 
cơ nhờ hoocmôn insulin. Nhờ vậy mà lượng đường trong máu luôn ôn định. 

-Khi ăn ít đường, lượng glucôzơ trong máu giảm, gan sẽ chuyển hoá glycogen 
dự trữ thành glucôzơ nhờ hoocmôn glucagon. Khi nguồn glycogen dự trữ hết, 
gan chuyển hoá axit amin, axit lactic, glyxerin (sinh ra do phân huỳ mỡ) thành 
glucôzơ. Do đó, lượng đường trong máu luôn ổn định. 

-Nếu lượng glycogen dự trữ trong gan đạt mức tối đa thì gan sẽ chuyển hoá 
glucôzơ thành lipit dự trữ ở các mô mỡ, đảm bảo lượng đường luôn ôn định. 

b. Lạc đà có thể nhịn khát từ 17- 20 ngày do: 

- Cơ thể có thể giảm hoặc ngừng hẳn thoát mồ hôi để đỡ mất nước và có thể 
chịu được sự tăng nhiệt độ cơ thể lên tới 6,2°c. Vào buổi chiều và ban đêm, khi 
nhiệt độ không khí hạ xuống mức cực tiểu, sự giãn mạch ngoài da giúp cho lạc 
đà tản được một lượng nhiệt do bức xạ. 

- Lượng nước tiểu giảm xuống Slíưngày đối với cá thể nặng lOkg giúp tiết 
kiệm nước. 

- Lạc đà có thể sử dụng nước trao đổi chất bằng cách thiêu đốt mở tích lũy 
trong bướu lưng, số nước này đã cung cấp cho chúng đầy đù năng lượng trong 
cuộc hành trình đi tới những nơi có nước. 

- Khi có nước, lạc đà có thể uống rất nhiều nước để bù lại lượng nước đã bị 
mất 

c . Những giọt “nước mắt cá sấu” khóc khi ăn mồi là hình thức thải muối 
qua “tuyến lệ mặn”, nhờ vậy mà nó giữ được hằng tính máu. 
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d. Động vật có phổi không hô hấp ờ dưới nước được là do: 

- Nước tràn vào đường dẫn khí (khí quản, phế quản) nên không lưu thông 
khí, dẫn đến không hô hấp được. 

- Sau một thời gian ngắn thiếu oxi, động vật sẽ chết. 
Câu 3 

a. Giải thích: 

Lá các cây họ Đậu, họ Chua me xoè ra vào ban ngày; tối lá xếp lại, đây là 
kiêu ứng động sinh trường ở thực vật, dạng vận động ngủ thức. 

- Vận động ngủ thức của lá cây họ Đậu, họ Chua me là sự vận động của lá, 
có liên quan đến sự phân chia và lớn lên cùa các tế bào của cây theo chu kì, 
nhịp điệu đồng hồ sinh học, do ảnh hường cùa điều kiện môi trường như ánh 
sáng, nhiệt độ, hoocmôn thực vật. 

b. Sự vận động bất mồi của cây gọng vó là sự kết hợp của ứng động tiếp xúc 
và hoá ứng động. 

- ủng động tiếp xúc: Khi tiếp xúc với con mồi, các lông tuyến cùa cây gọng 
vó phản ứng băng sự uôn cong và bài tiêt ra axit phoocmic. Cây gọng vó không 
phản ứng đối với giọt nước mưa. Đầu sợi lông là nơi tiếp nhận kích thích cơ 
học rất cao. Sau đó, kích thích lan truyền theo tế bào chất xuống các tế bào phía 
dưới. 

- Hoá ứng động: Đầu sợi lông có chức năng tiếp nhận kích thích hoá học còn 
mạnh hơn kích thích cơ học. Sau khi tiếp nhận kích thích hoá học, sợi lông gập 
lại đê giữ con môi, đông thời tiêt ra dịch tiêu Hoá để tiêu hoá con mồi. Các tế 
bào thụ thể của lông nhạy cảm cao nhất với các hợp chất chứa nitơ. 

Câu 4 

a. 1: Kích thích ngoài hoặc trong. *2: Cơ quan thụ cảm. 

3; Hệ thần kinh. ^ 4: Cơ quan thực hiện. 

- Sơ đồ trên là sơ đồ cơ sờ thần kinh cùa tập tính. 

Điền đúng 1,2, 3 ,4 

b. xếp các tập tính trên thành nhóm tập tính tương ứng: 

- Tập tính bẩm sinh: 

+ Nhện giăng tơ 
+ Mèo rơi từ trên cao xuống bao giờ cũng chạm đất bằng bốn chân. 

+ Chuồn chuồn bay thấp thì mưa... 

+ Tò vò cái đào hố, đẻ trứng. 

- Tập tính học được: 

+ Thỏ chạy trốn khi thấy hổ. 

+ Chuột lẫn tránh mèo. 

- Tập tính hỗn hợp: 
+ Mèo bắt chuột. 
+ Chim di cư. 

c. ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh chuồi hạch, 
hầu hết các tập tính cùa chúng là tập tính bẳm sinh, vì: 
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- Động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh chuỗi hạch, 
hầu hết các tập tính cùa chủng là tập tính bẩm sinh vì hệ thần kinh của chúng có 
cấu tạo đom giản, số lượng tế bào thần kinh ít nên khả năng học tập rất thấp, 
việc học tập và rút kinh nghiệm rất khó khăn. Hcm nữa tuổi thọ cùa chúng rất 
ngắn nên không có thời gian cho việc học tập. 

- Do số lượng tế bào thần kinh ít, nên chúng tiếp thu bài học kém, không có 
nhiều thời gian cho việc học và rút kinh nghiệm vì tuổi thọ ngắn nên chúng 
sống và tồn tại chủ yếu nhờ tập tính bẩm sinh. 

d. Cấu tạo của hệ tiêu hoá ở động vật tiến hoá theo những chiều hướng; 
Cấu tạo hệ tiêu hoá động vật tiến hoá từ chưa có hệ tiêu hoá đến có hệ tiêu 

hoá; từ có hệ tiêu hoá đơn giản đến có hệ tiêu hoá phức tạp. 
- Tiến hoá từ chưa có hệ tiêu hoá (động vật đơn bào chi có không bào tiêu 

hoá) đến có hệ tiêu hoá (động vật đa bào). 
- Từ có hệ tiêu hoá đơn giản đến có hệ tiêu hoá phức tạp: 
+ Hệ tiêu hoá đơn giản là túi tiêu hoá, thường gặp ờ ruột khoang, giun dẹp. 

Tủi tiêu hoá cỏ một lô thông duy nhất ra bên ngoài. Lồ thông vừa có chức năng 
cùa miệng, vừa có chức năng của hậu môn. 

+ Hệ tiêu hoá phức lạp là ống tiêu hoá, thường gặp ờ các loài động vật có 
xương, côn trùng, giun đât, người, ồng tiêu hoá là một ổng dài, phân hoá thành 
nhiêu bộ phận có chức năng khác nhau như.miệng, thực quản, dạ dày, ruột, hậu 
môn. 
Câu 5 

a. - Nguyên nhân: 
Người có chiều cao tối đa 1,2 m nhưng có ti lệ cơ thể bình thường là người ờ 

giai đoạn tré em bị thiêu hoocmôn GH do thuỳ trước tuyến yên tạo ra. 
- Giùi thích: Hoocmôn GH có tác dụng tăng cường quá trình tổng hợp 

protêin trong tế bào, mô, cơ quan... do đó tăng cường quá trình sinh trưởng của 
cơ thể. 

Sự thiếu hoocmôn này ở trẻ làm cho xương dài tăng trưởng chậm dẫn đến 
lùn nhưng cơ thể có ti lệ bình thường. 

b. Nguyên nhân: Người lùn nhưng cơ thể phát triển không cân đối, cổ và lưỡi to, 
chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, đần độn là do cơ thể thiếu hoocmôn tirôxin ờ trẻ em. 

Giải thích: Thiếu tirôxin có thể do trong thức ăn và nước uống của trè thiếu 
iốt hoặc do mẹ ăn thiếu iôt trong khi mang thai, thì trẻ em sè chậm lớn (có thể 
ngừng lớn), chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, đần độn vì iôt là thành phần cấu tạo 
của hoocmôn tirôxin. Thiếu iôt dẫn đến thiếu hoocmôn tirôxin. 

- Thiếu tirôxin làm giảm quá trình chuyển hoá và giảm sinh nhiệt ở tế bào 
nên động vật và người chịu lạnh kém. 

- Thiếu tirôxin còn làm giảm quá trình phân chia và lớn lên bình thưèmg của 
tế bào, làm cho trè em và động vật non chậm lớn hoặc ngừng lớn, não ít nếp 
nhăn, sô lượng tê bào não giảm, dần đên trí tuệ kém. 
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sờ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TP (TỈNH) CẦN THƠ 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ Tự TRỌNG 

Câu 1 
a. + Thành phần dinh dưỡng: H2O, muối khoáng, vitamin, prôtêin (cazeinogen), 

lipid, glucid (lactoz). 
+ Sự biến đổi và hấp thu các chất dinh dưỡng: 
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b. + Trypsin; vừa có vai trò xúc tác biến đổi prôtêin vừa có vai trò hoạt hóa biến đổi 
chymotrypsinogen, procacboxipeptidaz ... thành chymottypsin, cacboxipeptidaz... 
tham gia tích cực tiêu hóa prôtêin. 

+ Trong các loại thức ăn này có chứa hợp chất antitrypsin chống lại enzim 
trypsin, làm việc tiêu hóa prôtêin bị trở ngại. 

Câu 2 

a. + Điểm bù ánh sáng quang hợp: cường độ ánh sáng giúp quang hợp và hô 

hấp bằng nhau. 

+ Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp hom cây ưa sáng. 

Nguyên nhân: cây ưa bóng có lục lạp to, nhiều hạt diệp lục hom cây ưa sáng 
nên hấp thu ánh sáng tích cực, hiệu quả -> có điểm bù ánh sáng thâp, thích nghi 
với cường độ chiếu sáng tưomg đôi yêu. 

b. + Điểm bù CO2: nồng độ CO2 giúp cho quang hợp và hô hấp bằng nhau. 

+ Điểm bão hòa CO2: nồng độ CO2 để quang hợp đạt mức cao nhất. 

Trong tự nhiôn không xảy ra tình trạng bão hòa CO2, do hàm lượng CO2 

trong tự nhiên chỉ khoảng 0,03%, rất thấp so với độ bão hòa CO2 (0,06%-0,4%) 

+ Cây có điểm bù C02thấp là cây không có hiện tượng hô hấp sáng. 

Cây có điểm bù CO2 thấp nhờ có enzim ^hosphoenolpyruvat carboxilaz nên sẽ 
có khả năng quanệ hợp trong điêu kiện hàm lượng CO2 ít, tránh được tình trạng 
enzim Rubisco the hiện vai trò oxy hóa đường ribulôzơ 1,5 - DP tạo ra acid 
glycolic là nguyên liệu cho hô hấp sáng, nên hiện tượng hô hâp sáng sẽ không xảy 

ra. 

Câu 3 

a. - Quang chu kì: độ dài cùa ngày đêm (thời gian chiếu sáng xen kẽ bóng 
tối) ảnh hưởng đến sự sinh trường, phát triên, ra hoa của cây. 

Trong quang chu kì, thời gian tối quyết định sự ra hoa của cây. 

Thanh long là cây ngày dài nên ra hoa vào mùa hè. Cúc và mía là cây ngày 
ngắn nên ra hoa vào mùa thu hay mùa đông. 

- Trong thực tiễn sản xuất: 

+ Thay đổi quang chu kì: che tối làm giảm bớt thời gian chiếu sáng để kích 
thích sự ra hoa của cây ngày ngắn (cúc). Sử dụng ánh sáng nhân tạo cẳt thời 
gian tối thành các khoảng toi ngắn không liên tục đê ngăn chận sự ra hoa của 
cây ngày ngắn (mía) hay kích thích sự ra hoa cùa cây ngày dài (thanh long) 

+ Sừ dụng hoocmôn: dùng giberelin kích thích cây ngày dài ra hoa trái mùa, do 
cây này không tạo đủ giberelin để thúc đẩy ra hoa vào thời điểm có quang chu kì 

ngắn. 

b. + ưu thế ngọn: là hiện tượng chồi ngọn có khả năng sinh trường mạnh 

hom chồi bên. 

Do chồi ngọn có nhu cầu về auxin cao hơn chồi bên và auxin được hình 
thành nhiều ở chồi ngọn, có tính hướng gôc. 

Sự di chuyển của auxin từ ngọn xuống gốc sẽ ức chế làm chồi bên không phát triển. 
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+ Vận dụng: ngắt ngọn làm phá vỡ ưu thế ngọn, tạo điều kiện cho cây phát 
triển chồi bên, mọc nhiều nhánh —> tăng năng suất. 

Câu 4 

a. Đúng. Cá nục sống ờ biển, ăn động vật phù du là loại thức ăn dễ tiêu nên 
ruột không phát triển dài. 

Cá trắm cỏ ăn thực vật là loại thức ăn khó tiêu nên có ruột dài để có thể tiêu 
hỏa thức ăn lâu, tốt hơn. 

Sự khác biệt nhau ở độ dài ruột không phản ánh mức độ tiến hóa của loài 
mà cho thấy, tuy cùng mức độ tiến hóa nhưng cấu tạo ống tiêu hóa khác nhau 
phụ thuộc vào loại thức ăn 

b. Đủng. Phổi chim và thú đảm bảo rất tốt hai yếu tố: 

+ Bề mặt trao đổi khí rất lớn do cấu tạo bời nhiều phế nang (ở thú) hoặc ống 
khí (ờ chim). 

+ Khí lưu thông tốt, tạo sự chênh lệch nồng độ khí ờ hai bên bề mặt trao đổi 
khí cao. 

- ở chim: nhờ sự hỗ trợ của các túi khí luôn tạo luồng không khí giàu oxy qua 
phổi. 

- ở thú: thể tích phổi dễ biến thiên (do hoạt động của các cơ hô hấp), nên 
khí lưu thông tốt. 

c. Sai. Bò sát thuộc loại máu pha nên sự trao đổi khí không được thuận lợi 

Đe bù đắp lại nhược điểm này, khả năng kết hợp và phân ly O2 của hemoglobin 
phải cao mới có thể đáp ứng nhu cầu cùa cơ thể về O2. 

d. Sai. Khi bị ngạt thờ,hàm lượng CO2 trong máu sẽ tăng 

Dòng máu đến hành tùy có nhiều 6O2 sẽ kích thích trung khu hô hấp hoạt 
động tích cực theo cơ chế phản xa-> hô hấp sẽ mạnh và nhanh hơn. 

e. Đúng. 

+ Nguồn prôtêin được đáp ứng bởi xác của vi sinh vật cộng sinh (chủ yếu 
trong dạ cỏ). 

+ Prôtêin trong chế độ ăn được biến đổi và hấp thu tối đa, không có sự lãng 
phí như ờ các động khác (prôtêin trong thức ăn đượC biến đổi ở dạ dày bời vi 
sinh vật, bị khử amin -> NH3 -> ure trong tuyến nước bọt và quay trờ lại dạ dày 
để tiếp tục được biến đổi. 

Câu 5 

a. + Do nhu cầu về auxin của rễ và ngọn thân khác nhau, đồng thời sự phân 
bô auxin ờ các phía cùa cây cũng khác nhau. 

- Nhu cầu về auxin cùa ngọn thần cao, nồng độ auxin cao thích hợp sẽ kích 
thích sự sinh trưởng của tế bào. 

Phía trực tiếp nhận ánh sáng có nồng độ auxin thấp nên sinh trưởng chậm, 
phía đối diện có nồng độ auxin cao hơn nên sinh trường nhanh —>■ cây mọc 
cong về phía có nhiều ánh sáng. 

- Nhu cầu về auxin cùa rễ thấp, nồng độ auxin cao sẽ ức chế sự sinh trường 
cùa tê bào. 
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Mặt trên cùa rễ có nồng độ auxin thấp phù hợp nên sẽ sinh trưởng nhanh, 
mặt dưới có nông độ auxin cao gầy ức chế nên sinh trưởng chậm hom-> rễ mọc 
cong xuống đất, hướng sáng âm. 

Ngoài ra,* tính hướng đất của rễ còn được giải thích do ảnh hưởng của trọng 
lực và nông độ acid absicic ở mặt dưới của rễ cao. 

+ Tính hướng này giúp cho ngọn cây nhận được đầy đù ánh sáng để quang 
hợp, rễ cây dễ dàng tìm được nguồn nước và khoáng chất để hấp thu. 

b. + Điểm giống nhau: Đều thực hiện do sự thay đổi trạng thái trưomg nước 
của các tế bào thể gối (tế bào ờ phù gây động), khi tế bào trương nước lá sẽ mở, 
khi tế bào không trương nước lá sẽ khép lại. 

+ Điểm khác nhau: Sự khép lá của cây trinh nữ thuộc loại ứng động không 
sinh trưởng do va chạm cơ học. 

Sự xếp lá "thức ngủ" của cây thuộc loại ứng động sinh trường bời sự thay 
đổi ánh sáng theo chu kì. 

SỞ GIÁO bục VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VỊ THANH 

Câu 1 

a. So sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hóa sinh của các nhóm 
thực vật C3, C4 và CAM. Từ bảng so sánh đó rút ra nhận xét 

Đặc điểm C3 C4 CAM 

Hình thái 

giài phẫu 

Có một loại lục lạp 

ở tế bào mô giậu 

Lá bình thường 

Có hai loại lục lạp ở 
tế bào mô giậu và tế 
bào bao bó mạch 

Lá bình thường 

Có một loại lục lạp ờ tế 
bào mô giậu 

Lả mọng nước 

Cường độ 

quang hợp 

10-30mg 

02/dm“.giờ 
30-60mg 02/dm^.giờ 10-15mg C02/dm^.giờ 

Điểm bù CO2 30-70ppm O-IOppm Thấp như C4 

Điểm bù 

ánh sáng 

Thấp: 1/3 ánh sáng 

mặt trời toàn phần 
Cao, khó xác định Cao, khó xác định 

Nhiệt độ 20-30"C 25-35“C 30-40°C 

Nhu cầu 

nước 
Cao Thấp bàng '/2 C3 Thấp 

Hô hấp sáng Có Không Không 

Năng suất 

sinh học 

Trung bình Gấp đôi C3 Thấp 

Nhận xét: 

Mỗi nhóm thực vật có hình thái giải phẫu khác nhau dẫn tới đặc điểm sinh lí 
khác nhau giúp chúng thích nghi với từng môi trưòmg sống khác nhau. 
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- Hô hấp sáng chỉ có ờ thực vật C3. Đây là là một hướng biến đổi sản phẩm 

quang hợp có ý nghĩa thích nghi. 

b. Hô hấp sảng: 

- Là quá trình hấp thu O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng. 

- Trong điều kiện cường độ áng sáng cao, tại lục lạp của thực vật C3, lượng 
CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy lại nhiều (khoảng 10 lần so với CO2) Enzim 
cacboxilaza chuyển thành enzim oxigenaza oxi hóa ribulôzơ 1,5 điphôtphat tạo 
ra CO2 xảy ra trong 3 bào quan liên tiếp nhau bắt đầu từ lục lạp qua perôxixôm 
và kết thúc bằng sự thải CO2 tại ti thể. 

- Tuy gây lãng phí sản phẩm quang hợp nhưng nó tạo CO2 trong điều kiện 
nghèo CO2 giúp duy trì hoạt động của bộ máy quang hợp 

c. Từ thí nghệm 

- Vì sắc tổ chỉ tan trong dung môi hữu cơ, không tan trong nước. 

- Mỗi loại sắc tố có khả năng tan trong dung môi hữu cơ khác nhau. 

Ví dụ: diệp lục tan trong dung môi axêtôn còn carôtenôit tan trong benzen 

Câu 2 

a. Những điếm khác nhau: 

Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín 

- Đa số ở thân mềm, chân khớp 

- Máu trộn lẫn với dịch mô. Máu tiếp 
xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế 
bào cơ thể 
- Máu có chứa sác tố hô hấp 

(ví dụ hemoxiamin) 

- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực 
thấp nên vận tốc máu chảy chậm. 

- Điều hoà phân phối máu đến các cơ 
quan chậm 

- CÓ ở đông vật có xương sống 

- Máu từ tim động mạch -> mao mạch 
tĩnh mạch, máu trao đổi chất với các tế bào 
cơ thể qua thành mao mạch. 

-- Máu cỏ chứa sác tố hô hấp (ví dụ 
hemoglobin) 

- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao 
nên vận tốc máu chảy nhanh. 

- Điều hoà phân phối máu đến các cơ quan 
nhanh • 

ưu điẻm cùa hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở: ; 

- Máu trao đổi chất với các tế bào cơ thể qua thành mao mạch và có chứa sắc ' 

tổ hô hấp ==> Trao đổi chất hiệu quả 
- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao nên vận tốc máu chảy nhanh 

=> điều hoà phân phối máu đến các cơ quan nhanh 

b. Sự khác nhau của cơ tim và cơ ván 

Hoạt động cơ tim Hoạt động Ctf vân 

- Cơ tim hoạt động thep quy luật "tất cả hoặc 
không có gì” 

- Tim hoạt động tự động (không theo ý muốn) 

- Cơ vân co mạnh hay yếu phụ thuộc 
vào cường độ kích thích (sau khi đã 
kích thích tới ngưỡng) 

- Cơ vân hoạt động theo ý muốn 
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- Tim hoạt động theo chu kì (có thời gian nghi - Cơ vân chi hoạt động khi có kích 
đù để đảm bào phục hồi khả năng hoạt động thích, thời gian trơ tuyệt đối ngán, 

do thời gian trơ tuyệt đối dài) _ 

* Nguyên nhân chủ yếu của sự sai khác trong hoạt động của cơ vân và cơ 
tim là do khác nhau về cấu tạo 

Cơ tim: 

- Cơ tim ngắn, phân nhánh và nối với nhau bằng các đĩa nối tạo nên một 

khối hợp bào 

- Khi cơ tim đạt ngưỡng kích thích thì lập tức co và co toàn bộ nhờ sự dẫn 
truyền trực tiếp qua các đĩa nổi. 

Cơ ván 

- Cơ vân là các tế bào riêng lẻ, có ngưỡng kích thích khác nhau. 

- Khi kích thích nhẹ thì các tế bào có ngưỡng kích thích thấp sẽ co rút và số 
lượng tế bào tham giạ ít. 

- Khi kích thích mạnh thì các tế bào có ngưỡng kích thích cao và cả tê bào 
có ngưỡng kích thích thấp đều co và số lượng tế bào cơ co nhiều hơn. 

Câu 3 

a. Phán biệt: 

ửng động Hướng động 

- Là hình thức phản ứng của một bộ 
phận của cây trước tác nhân kích thích 
không định hướng. 

- Phản ứng nhanh 

- Hoạt động theo nhịp đồng hồ sinh 
học (ngoại trừ ứng động tiếp xúc) 

- Ví dụ: Sự nở hoa của hoa mười giờ 

- Là hình thức phản ứng của một bộ phận 
cùa cây trước tác nhân kích thích theo 1 
hướng xác định. 

- Phàn ứng chậm 

- Hoạt động không theo nhip đồng hồ sinh học 

-Ví dụ: Ngọn cây luôn huớng về phía có ánh 
sáng 

b. Khi trời lạnh: 

- Môi tím tái, sởn gai ốc là những phản xạ không điều kiện do bộ phận thần 

kinh sinh dưỡng phụ trách 

- Đi tìm áo mặc là phản xạ có điều kiện và là hoạt động có ý thức do vỏ não 

tham gia vào phản xạ. 

c. Sự truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin khác với không có bao 

mìêlin 

Trên sợi trục không có bao miêlin Trên sợi trục có bao miêlin 

- Xung thần kinh lan truyền liên tục 
trên suốc dọc sợi trục 

- Tốc độ truyền chậm 

- Tiêu tốn nhiều năng lượng cho hoạt 
động cùa bơm Na/K*. 

- Xung thần kinh lan truyền theo lối “nhảy 
cóc” qua các eo Ranvie. 

- Tốc độ truyền nhanh 

- Tiêu tốn ít năng lượng cho hoạt động cùa 
borm NaVK^. 
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d. Huyết áp 

- Huyết áp thấp nhất ở tĩnh mạch chù. 

Giải thích: Vì huyết áp là áp lực máu do tim co bóp 

Tình mạch chù xa tim nên trong quá trình vận chuyển máu do ma sát với 
thành mạch và giữa các tiểu phân từ máu với nhau đã làm giảm áp lực máu. 

e. Vận chuyển máu: 

- Nhanh nhất ở động mạch. 

Tác dụng: đưa máu và chất dinh dưỡng kịp thời đến các cơ quan, chuyển nhanh 
các sản phẩm của hoạt động tế bào đến các nơi cần hoặc đến cơ quan bài tiết. 

- Chậm nhất ở mao mạch. ' 

Tác dụng: tạo điều kiện cho máu kịp trao đổi chất với tế bào. 

Câu 4 

a. Giài thích tác dụng cùa các toại thuốc atropine, aminaiin đối với người 
và điterrex đối với giun kí sinh trong hệ tiêu hóa của lợn 

Dùng thuốc atropine 

- Dùng thuốc atropine phong bế màng sau xináp sẽ làm mất khả năng nhận 

cảm của màng sau xináp đối với chất axetincôlin, 

- Do đó làm hạn chế hưng phấn và làm giảm co thắt nên có tác dụng giảm đau. 

Dùng aminazin 

- Dùng aminazin có tác dụng tương tự như enzim aminoxiđaza là làm phân 

giải anđrênalin 

- Vi thế giảm bớt lượng thông tin về não dẫn đến an thần. 

Dùng thuốc tẩy giun đipterex. 

- Dùng thuốc tẩy giun đipterex khi được lợn uống vào ruột thuốc sẽ ngấm 
vào giun sán và phá hủy enzim côlinsteraza ờ xináp. 

- Do đó sự phân hủy axetincôlin không xảy ra. 

- Axetincôlin sẽ tích tụ nhiều ở màng sau xináp gây hưng phấn liên tục, cơ 
của giun sán sẽ co liên tục làm chúng cứng đờ không bám được vào niêm mạc 

ruột —> giun bị đẩy theo phân ra ngoài. 

b. Một sổ vỉ dụ về ứng dụng: 

Giải trí: Con người huấn luyện thú để xiếc. Cá voi phun nước khi có dấu 

hiệu cùa người điều khiển... 

Săn bắn: Biết được tập tính săn mồi, phạm vi hoạt động giúp con người săn 

bắn dề dàng 

Bào vệ mùa màng: Làm bù nhìn bằng rơm để đuổi chim 

Chăn nuôi: Tập cho vật nuôi có thói quen ăn, uống đúng giờ và đúng nơi 

cho lợn uống nước bằng vòi tự động 

An ninh quốc phòng: Huấn luyện chó săn để săn bắt tội phạm hoặc tìm vật. 
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c. Chiều hướng tiến hóa của các hình thức cảm ứng ở động vật 

- về cơ quan cảm ứng;Từ chồ chưa có cơ quan chuyên trách đến chỗ có cơ 
quan chuyên trách thu nhận và trả lời kích thích, ở động vật có hệ thần kinh dạng 
lưới đến hệ thần kinh dạng chuồi hạch và cuối cùng là hệ thần kinh dạng ống. 

- về cơ chế cảm ứng: Từ chỗ chỉ là sự biến đổi cấu trúc các phân tử prôtêin 
gây nên sự vận động của chất nguyên sinh(ở động vật đơn bào) đến sự tiếp 
nhận kích thích và trả lời kích thích (ờ các sinh vật đa bào). 

- ở các động vật có hệ thần kinh: Từ phản xạ đơn đến chuồi phản xạ, từ 
phản xạ không điều kiện đến phản xạ có điều kiện, nhờ đó mà cơ thể có thể 
phản ứng linh hoạt trước mọi sự thay đổi của điều kiện môi trưòmg. 

- Sự hoàn thiện các hình thức cảm ứng là kết quả cùa quá trình lịch sử, đảm 
bảo cho cơ thể thích nghi để tồn tại và phát triển. 

Câu 5 

a. Khi cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc 

- Tuyến giáp sản sinh ra tirôxin 

- Neu cắt bỏ tuyến giáp của nống nọc thì nòng nọc sẽ không biến thành ếch 

- Bởi vì không còn có tirôxin để kích thích sự biến thái. 

b. Tuổi dậy thì có những đặc điểm gì và do lác động của những hoocmôn nào 

* Đặc điểm: ^ 

- Con đực và con cái khác nhau về cơ quan sinh dục: Con đực có tinh hoàn 
và con cái có buồng trứng phát triển' 

- Con đực và con cái khác nhau về nhiều đặc điểm hình thái và sinh lí gọi là 
đặc điểm sinh dục thứ cấp 

Vỉ dụ: Hươu đực có sừng; sư từ đực có bờm; đàn ông có râu, giọng nói trầm, 
cơ phát triển. 

* Tuổi dậy thì được điều hòa bởi hai loại hoocmôn sinh dục: 

ơsírôgen: hoocmôn sinh dục cái do buồng trứng tiết ra có tác dụng điều hòa 
các tính trạng sinh dục cái. 

Testostêron: Hoocmôn sinh dục đực do tinh hoàn tiết ra có tác dụng điều 
hòa phát triển các tính trạng sinh dục đực. 

c. Tại sao thiếu iod trong thức ăn và nước uống động vật và trẻ chậm hoặc 
ngừng lởn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp 

- lod là một trong hai thành phần cấu tạo nên tirôxin. 

- Thiếu iod dẫn tới thiếu tirôxin 

- Thiếu tirôxin dẫn đến làm giảm hóa trình chuyển hóa và giảm sinh nhiệt ở 
tế bào động vật và người chịu lạnh kém. 

- Thiếu tirôxin còn làm giảm quá trình phân chia tế bào, hậu quả là trẻ em và 
động vật non chậm hoặc ngừng lớn, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp. 

d. Trẻ con tam nắng vào sáng sớm hoặc chiều tối sẽ có lợi cho sinh trưởng 
và phát triền 

- Tắm nắng cho trẻ khi ánh sáng yếu giúp đẩy mạnh quá trình hình thành 
xương của trẻ 
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- Tia tử ngoại sẽ làm cho tiền vitamin D được chuyển hóa thành vitamin D 

- Vitamin D có vai trò trong chuyển hóa canxi hình thành xưong, qua đó ảnh 
hưởng lên quá trình sinh trưởng và phát triển cùa trẻ 

- Không nên tắm nắng cho trẻ khi ánh nắng quá mạnh vì nhiều tia cực tím có 
hại cho sự phát triển của trẻ 

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO AN GIANG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HÂU 
Câu 1 

• Lá có nhừng đặc điểm đặc biệt về giải phau thích hợp với chức năng quang hợp 

- Mô giậu dày chứạ nhiều lục lạp nằm sát mặt trên lá dưới lớp biểu bì trên 

- Tế bào mô giậu được xếp xít nhau theo từng lớp nhằm hấp thụ nhiều năng 
lượng ánh sáng 

- Kế đến có lớp mô xốp có các khoảng trống gian bào lớn (chứa nhiều CO2) 

- Có mạng lưới mạch dẫn dày đặc làm nhiệm vụ dẫn nước và muối khoáng 
cho quá trình quang hợp và dẫn các sản phẩm quang hợp đến các cơ quang 
khác 

- Hệ thống các khí khổng dày đặc ở mặt trên và mặt dưới của lá giúp CO2, 
O2, H2O đi vào và đi ra khỏi lá một cách dễ dàng 

• Hĩnh thái lục lạp thích hợp với chức năng quang hợp 

- Hình thái lục lạp rất đa dạng 

- Các loài thực vật bậc thấp, vì không chịu ánh sáng mặt trời trực tiếp thiêu 
đốt quá nóng, nên lục lạp có nhiều hình dạng khác nhau: Hình võng, hình cốc, 
hình sao - - 

- ở các thực vật bậc cao, lục lạp thường có hình bầu dục để thuận tiện cho 
quá trình tiếp nhận ánh sáng mặt trời. 

Khi ánh sáng quá mạnh, lục lạp có khả năng xoay bề mặt tiếp xúc nhỏ nhất 
cùa mình về phía ánh sáng. 

Câu 2 

• Nguyên liệu: Axit glicolic. Sự tạo thành axit glicotíc : 

• Do sự oxy hóa của Ribulozodiphotphat 

• tạo thành photphoglicolat và photphatglcerat, 

• với sự tham gia của enzime Ribulozodiphotphat oxigenaza. 

• Bản thể của hô hấp sáng; 

• Axit glicolic được hình thành trong lục lạp 

• Sau đó chuyển vào peroxixôm 

• Dưới tác dụng của enzime oxidaza 

• Axit glicolic chuyển hóa thành glicoxilic và H2O2 

• Axit glìcolic bị amin hóa bởi glutamat 

• Nhờ enzime glutamat glioxilat amino tranpheraza thành glixin 
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• Glixin bị khử cacboxyl hóa 

• Với sự tham gia của axit tetrahiđrôrolat (ATIHF) 

• Biến thành xerin và giải phóng CO2. 

• Một số giai đoạn của quá trình xảy ra trong ti thể 
• Đe giảm quá trình hô hấp sáng có những biện pháp sau: 

• Làm giảm oxy trong khí quyển xuống tới 5% 

• Chọn thực vật không có chức năng Ribulozodiphotphat oxigenaza. 

• Chọn thực vật có khả năng cao trong việc đồng hóa CO2 do hô hấp sáng sinh 
ra. 

Câu 3 

Cá mập và cậ thu sổng được trong môi trường nước biển, nhờ sự điều hòa 
áp suất thơm thấu: 

• Việc duy trì nồng độ thẩm thấu hằng định trong dịch tổ chức là một điều 
quan trọng cùa các loậị cá 

• Chúng có dịch tổ chức cơ thể loãng hcm so với môi trường bên ngoài 

• Có xu hướng mất nước đi do thẩm thấu (khát nước sinh lí) 

- Cá mập 

• Cỏ khả năng chịu được nồng độ ure Upng máu cao gấp 150 lần so với các 
loài động vật có xương sống 

• Dan đến nồng độ thẩm thấu trong máu cao 

• Làm giảm áp suất thẩm thấu ở mang xuống tới giá trị không 

• Sự tái hấp thu urê không bình thường 

• Chức năng thận giống các loài động vật không có vú 

- Cá thu 

• Thay lượng nước mất đi bằng mang thông qua việc uống nước biển 

• ở mang diễn ra cơ chế tích cực bài tiết muối 

• Các chất dư thừa tiết ra có chọn lọc từ máu 

• Thận thải ít nước 

• Thận không đủ cầu thận 

• các tế bào ống thận sự siêu lọc không diễn ra 

• Không có khả năng thải sản phẩm dư thừa có nguồn góc nitơ 

• Đe tránh độc biến amoniac thành chất không độc trimethyamine oxide 

Câu 4 

• Trùng cỏ di chuyển theo một hướng nhất định trong môi trường nước 

• Bỗng nhiên nó nhận được phía trước của hướng chuyển động tín hiệu 
môi trường bất lợi, 

• Có thể do sự thay đổi nồng độ axit, pH, độ mặn,... 

• Con vật lập tức ngừng chuyển động theo hướng cũ. 
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• không cần quay đầu lại mà cứ chuyển động thụt lùi lại 

• chuyển động ngược chiều được một khoảng nhất định, con vật xoay cơ 
thể theo trục dọc 

• đổi lệch hướng để chuyển động theo một hướng mới. 

• Là loại tập tính bẩm sinh, mang tính bản năng ở động vật 

• Loại biểu hiện tập tính này có hầu hết các nhóm động vật 

• Do yếu tố di truyền quyết định 

• Tập tính này thưòng gặp ờ động vật đơn bào, có tên gọi tính hướng động 

(Taxis) 

• Con vật trả lời kích môi trường bằng cách thay đổi hướng chuyển động 

Câu 5 

• Các phân từ triglyceride của mỡ và dầu không hòa tan được trong nước, 

nó tạo thành giọt lớn. 

• Cho đến tá tràng sự tiêu hóa mỡ diễn ra không đáng kể 
• Các muối mật được giải phóng từ gan vào trong đường mật, 

• Muối mật là steroit được sản xuất từ cholesterol 

• Một đầu của phân tử muối mật là đầu kị nước có tác dụn^ hòa tan được 
mỡ, một đầu của phân từ muối mật chứa nhóm ion âm hút nước rất mạnh. 

• Những phân lử muối mật hòa tan trong những giọt mỡ 

• Các nhóm tích điện quay ra ngoài tạo nên một lớp bề mặt 

• Khi khuấy lên những giọt lớn tan thành những giọt nhỏ 

• Các giọt nhỏ không kết hợp với nhau nữa, vì điện tích đây nhau 

• Các muối mật hoạt động sản sinh ra các giọt lipit nhỏ treo lơ lừng trong 

nước (quá trình nhũ hóa) 

• Quá trình nhũ hóa làm tăng bề mặt liếp xúc với enzim lipaza 

• Enzim thủy phân triglycerit tạo axit béo và monoglycerit 

• Muối mật biến các phân tử này thành các tiểu thể nhỏ liti 
• Các axit béo và monoglycerit khuếch tán vào cẵc tê bào biêu mô ờ thành 

ruột non 

• Trong tế bào biểu mô các phân từ triglycerit được tái tổng hợp, 

• các giọt mỡ li ti được gia nhập vào nhũ chấp của ruột non 

• Sau khi qua hệ thống bạch huyết, các giọt mỡ đi vào tĩnh mạch và đi 

khắp cơ thể, phần dư thừa dự trữ. 
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sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP (TỈNH) TRÀ VINH 
TRƯƠNG THPT CHUYÊN TRÀ VINH 

Câu 1 

a. Đúng. 

- Giải thích: 

+ Molipđen tham gia vào quá trình khử nitrat vì nó có trong thành phần của 
Nitratreductaza. 

+ Molipđen tham gia vào trung tâm hoạt tính của nitrogenaza cố định nitơ 
phân lử. 

+ Thiếu Molipđen : trong mô tích lũy lại nhiều nitrat (NOị), nốt sần trên rễ 

cây họ đậu không phát triển, sinh trưởng của cây bị ức chế. (0,25đ) 

b. Đúng. 

- Giải thích: 

+ Phản ứng ánh sáng 1 là con đường vận chuyển điện tử vòng bao gồm một 
chuỗi liên tục các phản ứng oxi hóa khử do hệ sắc tố I thực hiện, và có thể xảy 
ra một khả năng vận chuyển điện tử khác. 

+ ở vi khuẩn, chl có các phản ứng ánh sáng I, không có phản ứng ánh sáng 
II nên PSl hoạt động độc lập. Do không c6 PSII nên quang hợp của những vi 
khuẩn này không giải phóng O2. 

c. Đúng. 

- Giải thích: 

+ Cơ quan quang hợp C3 và C4 : lá của C3 chỉ có I hoặc 2 lớp mô giậu chứa 
lục lạp. lá của C4 ngoài mô giậu chứa lục lạp còn có lớp tế bào bao quanh bó 
mạch chứa lục lạp. 

+ C4 có 2 loại lục lạp: lục lạp tế bào mô giậu có hạt phát triển chủ yếu thực 
hiện pha sáng, lục lạp tế bào bao bó mạch hạt không phát triển, nhưng chứa 
nhiều chất nền chù yếu để thực hiện chu trinh Canvin. 

+ Quang hợp C3 chỉ xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu còn quang hợp cùa C4 

xảy ra ở 2 không gian khác nhau là lục lạp tế bào mô giậu, lục lạp tế bào bao bó 
mạch và có quá trình cố định CO2 dự trữ. 

d. Sai. 

- Giải thích : 

+ ATP được tạo thành bằng 2 con đường : 

■ Phôtphorin hóa ở mức độ nguyên liệu tạo thành axit pyruvic và 4 ATP. 

■ Phôlphorin hóa ở mức độ enzim oxi hóa khử, H* và e' vận chuyển qua 
chuỗi vận chuyển từ NADPH và FADH2 lới oxi, giai đoạn này tạo 34 ATP. 

Câu 2 

a. l.Gan. 2. Globulin. 3. Erythrogenin. 

4. Erythropoietin. 5. Tế bào gốc tủy xương. 6. Hồng cầu. 
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b. Nồng độ CO2 trong máu là yếu tố chủ yếu điều hòa trao đổi khí; 

CO2 hòa tan trong huyết tương tạo thành axit cacbonic theo phương trình 

phản ứng sau; COị+HịO ^ H2CO3 ^ HCO3+H' 

- Trung khu hô hấp rất nhạy cảm với nồng độ CO2 trong máu, chi cần một 
lượng nhỏ CO2 là cơ quan thụ cảm ờ xoang cảnh và cung động mạch đã thu 
nhận được kích thích và truyền vê trung khu hô hâp ờ hành não, ức chê trung 
khu hít vào, kích thích trung khu thở ra, tăng cường thông khí ờ phổi để thải bớt 
CO2. Do đó nồng độ CO2 trong máu là yếu tố chủ yếu điều hòa trao đổi khí. 

c. ở người, huyết áp và nhịp tim thay đổi như thế nào khi một người bị hờ 
van tim (van nhĩ thất). 

- Nếu hở van nhĩ thất, khi tâm thất co bóp đẩy máu vào động mạch, máu sẽ 
tràn lên tâm nhĩ nên lượng máu tống vào động mạch sẽ ít đi. Đê đảm bảo nhu câu 
oxi và dinh dưỡng cho cơ thể nên nhịp tim tăng còn huyêt áp vân bình thường. 

- về sau do tim hoạt động nhiều nên bị suy tim và huyết áp giảm. 

d. Một npười lao động nặng hoặc luyện tập thể thao thì pH máu của động 

mạch thay đổi: 
- pH máu sẽ giảm. 
Giải thích: Khi lao động nặng hay luyện tập thể thao nhu câu năng lượng 

cao -> phân giải nhiều chất hữu cơ tạo nhiều CO2 sản sinh nhiều trong 

máu -> pH giảm. 
- Cơ chế ổn định pH máu: nhờ hệ đệm lấy đi các ion 

HCO3+H -^HjC03 

HPOỈ+H' ^H2P0, ► 

NH3 + H -^-nh; 

Câu 3 

a. Phân biệt hai hình thức cám ứng ở thực vật và dộng vật. 

Cảm ứng ở thực vật Cảm ứng ở động vật 

- Phản ứng chậm và khỏ nhận thấy. 

- Có 2 hình thức: hướng động và ứng 
động. 

+ Hướng động gồm: hướng sáng, hướng 
đất, hướng nước, hướng hóa. 

+ Úng động gồm: ứng động sinh trưởng 
và không sinh trường. 

- Có sự tham gia của: 

+ Các hoocmôn (auxin). 

+ Do sự thay đổi sức trương nước cùa 
các tế bào, mô, cơ quan. 

+ Do những biến đổi sinh lí, sinh hóa 
theo nhịp đồng hồ sinh học 

- Phản ứng nhanh, biểu hiện rõ nên dễ nhận 

thấy. 

- Các hình thức cảm ứng tùy thuộc vào mức 
độ tổ chức của bộ phận tiếp nhận và phản 

ứng. 

+ Phản ứng được thực hiện bằng phản xạ, 
phản xạ nhanh hay chậm tụy thuộc vào 
mức độ tiến hóa của hệ thân kinh theo 
chiều hướng tiến hóa dần ; 

• Phản ứng toàn thân. 

• Phản ứng định khu. 

• Phản ứng cơ quan hay tuyến 

Cỏ sự điều khiển của hệ thần kinh. 
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Y nghĩa: 

- Giúp cho dộng vật vậ thực vật thích nghi đa dạng với biến đổi của môi 
trường để tồn tại và phát triển. 

- Đối với thực vật: điều khiển nở hoa, đánh thức chồi ngủ ... 
b. Phân biệt điện thế nghỉ và điện thế hoạt động. 

Điện thế nghỉ Điện thế hoạt động 

Khái niệm - Là sự chênh lệch về điện thế 
giữa 2 bên màng tể bào khi tế bào 
nghỉ ngơi; phía trong màng tích điện 
âm, phía ngoài màng tích điện dương. 

- Là sự biến đổi điện thế ở màng tế 
bào khi bị kích thích từ điện thế nghi 
sang điện thê hoạt động gồm 3 giai 
đoạn: khử cực, đảo cực và tái phân 
cực. 

Cơ chế 

hình 
thành 

+ ờ trạng thái nghỉ nồng độ ion K^ 
trong màng tế bào cao hơn bên 
ngoài. 

+ Do tính thấm chọn* lọc của màng 
với ion K\ công K' mở, ion K’ từ 
trong tế bào ra ngoài và tập trung sát 

ở mặt ngoài màng -> phía trong màng 
tích điện âm, phía ngoài màng tteh 

điện dương -> tạo nên điện thế nghỉ. 

+ Nồng độ ion Na^ ở dịch mô lớn 
hom nồng độ Na^ trong dịch bào. 

+ Khi có kích thích, tính thấm của 
màng thay đổi nên cổng Na' mở 
rộng, Na' 0 ạt qua màng vào trong 

tế bào gây mất phân cực đảo 
cực. 

+ Tiếp đỏ, cổng K^ mở, cổng Na' 

đóng, K' ra ngoài tái phân cực. 

Vai trò + Hoạt động của bơm NaVK* vận 
chuyển K^ bên ngoài vào bên trong 
giúp duy trì điện thế nghỉ. 

- Duy trì sự chênh lệch nồng độ ion 
giữa 2 bên màng tế bào là cơ sở để 
hình thành điện hoạt động. 

+ Giúp dẫn truyền xung thần kinh. 

Câu 4 

a. Tác dụng và ứng dụng của auxin: 

- Tác dụng sinh lí cùa auxin : 

+ ưu thế đinh 

+ Kích thích ra rễ cành chiết, cành giâm. 

+ Kích thích sự phân chia cùa tế bào. 

+ Kích thích đậu hoa, đậu quả không hạt. 

+ Có tác dụng hướng quang, hướng hóa. 

+ Tác dụng vào ATP-aza, kích thích bom chuyển về phía trước thành tế 
bào tạo môi trường axit phá vỡ thành, làm giàn thành tế bào làm tế bào dài ra, lớn 
lên. 

- ưng dụng: 

+ Ngắt ngọn để được nhiều nhánh. 

+ Sừ dụng trong nhân giống vô tính. 

+ Tăng đậu hoa, đậu quả, tạo quả không hạt. 
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b. Thí nghiệm chứng minh thời gian ban đêm quyết định sự ra hoa của thực 
vật: 4 thí nghiệm 

Thí nghiệm 1: 

Thí nghiệm 2: 

Thí nghiệm 3: 

Thí nghiệm 4: 

Cây ngày dài Cây ngày ngăn 

Ra hoa không ra hoa 

Không ra hoa ra hoa 

* 

Ra hoa không ra hoa 

m 
Ra hoa không ra hoa 

Thí nghiệm 1: Thời gian chiếu sáng hơn 14 giờ trên ngày thì cây ngày dài ra 
hoa cây ngày ngắn không ra hoa. 

Thí nghiệm 2: Thời gian chiếu sáng ít hơn 10 giờ trên ngày thì cây ngày 
ngắn ra hoa, cây ngày dài không ra hoa. 

Thí nghiệm 3: Che lối chia ngày dài thành hai ngày ngắn thì cây ngày ngắn 
vẫn không ra hoa, cây ngày dài ra hoa. 

Thỉ nghiệm 4: Chiếu sáng để chia đêm dài thành 2 đêm ngắn thì cây ngày 
dài ra hoa, cây ngày ngắn không ra hoa. 

=> Chứng tỏ thời gian ban đêm'quyết định sự ra hoa cùa thực vật. 

Câu 5 

a. Trình bày thí nghiệm chứng minh tính tự động của lim. 

* Phương tiện, dụng cụ cần thiết. 

- Bộ đồ mổ ếch. 

- Dung dịch sinh lí. 

- Đồng hồ bấm giây. 

- Bông, chỉ, đĩa petri. 

- Động vật thí nghiệm là ếch. 

* Các bước tiến hành. 

- Chọc tủy ếch, ghim ếch lên bàn mổ. 

- Bộc lộ lồng ngực ếch, cắt màng bao tim. 

- Dùng đồng hồ bấm giây đếm nhịp đập tim trong 1 phút. 

- Dùng panh cong luồn một sợi chỉ qua hai cung động rnạch, lật ngược 
tim lên và thắt chỉ ở xoang tĩnh mạch(đây gọi là nút thăt thứ nhât). Sau nút ihăt 
thứ 1, vùng xoang (ngoài nút thắt) vẫn đập bình thường ; phân tim còn lại dừng 
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lại một thời gian, rồi lại tiếp tục đập. Dùng đồng hồ bấm giây đếm nhịp đập 
vùng xoang và tim. So sánh kết quả trước và sau khi thăt. 

- Giữ nguyên nút thất thứ 1, dùng một sợi chỉ khác thắt ngang vùng tiếp giáp 
giữa tâm nhĩ và tâm thất, kết quả có thể rơi vào một trong ba trường hợp sau : 

+ Trường hợp ỉ: Cả thất và nhĩ đều đập chậm (do sợi chỉ nằm giữa hạch nhĩ thất). 

+ Trường hợp 2: Vùng nhĩ đập chậm, vùng thất không đập (do sợi chi nằm 
dưới hạch nhĩ thất). 

+ Trường hợp 3: vùng nhĩ không đập, vùng thất đập chậm (do sợi chỉ nằm 
trên hạch nhĩ thât). 

- Sau đó tháo nút I và 2, chờ cho tim hoạt động lại, dùng chỉ thắt chặt 
vùng mỏm tâm thất. Kết quả là phần mỏm tim (dưới nút thắt) ngưng đập hoàn 
toàn, phần tim phía trên vẫn đập. 

- Như vậy qua một sổ nút thắt có thể chứng minh vai trò của các nút tim, 
đặc biệt là nút xoang trọng quá trình điều hòa hoạt động của tim. 

b. Trĩnh bày sự tiến hóa về cấu tạo cùa cơ quan hô hâp và chức năng hô hâp. 

* Sự tiến hỏa về cấu tạo cơ quan hô hấp 

- Sinh vật đơn bào và đa bào bậc thấp chưa có cơ quan hô hấp, trao đổi khí 
O2, CO2 trực tiếp qua bề mặt cơ thể theo lối khuếch tán. 

- Động vật đa bào : đã hình thành cơ quan chuyên biệt để trao đổi khí: 

+ Động vật không xương : hô hấp bàng da (giun) hay hệ thống ổng khí (sáu bọ) 

+ Động vật ờ nước hô hấp bằng mang (cá, tôm, cua). 

+ Động vật trên cạn: (ếch nhái, bò sát, thú) hô hấp bằng phổi, chim hô hấp 
bằng phổi và hệ thống túi khí (hô hấp bằng da : ếch, nhái). 

Như vậy: Cơ quan trao đổi khí ngày càng hoàn thiện theo hướng tăng dần 

diện tích bề mặt tiếp xúc với O2, CO2 —> nhận nhiều O2 thải nhiều CO2. 

* chức năng hô hấp : 

- Hô hấp ờ sâu bọ nhờ hệ thống ống khí phân nhánh đưa oxi đến tận tế bào 
nên tế bào trao đổi khí trực tiếp với môi trường. 

- Hô hấp bằng mang: sự phối hợp hoạt động của miệng, hàm, nắp mang tạo 

dòng nước qua manẹ. Dòng nước chảy song song ngược chiều với dòng máu -> 
tăng hiệu quả trao dổi khí. 

- Hô hấp bằng phổi và túi khí ở chim: Dòng khí giàu oxi liên tục được 
chuyển liên tục từ sau ra trước nên không có khí cặn; ở phổi dòng máu chảy 
theo hướng vuông góc với dòng khí nên hiệu quả hô hấp tương đối cao. 

Sự thay đổi thể tích khoang thân tạo nên sự chênh lệch về áp suất không 
khí ờ bên trong và bên ngoài cơ thể tạo điều kiện cho sự thông khí nhờ đó tạo ra 
sự chênh lệch cực đại về nồng độ O2 và CO2 ờ hai phía của bề mặt trao đổi khí 

hô hấp có hiệu quả hơn. 
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NĂM 2010 

TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH - ĐÀ NANG 

Câu 1 

1. Dựa vào kiến thức sinh học, hãy giải thích CÂU ca dao sau: 

“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ 
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên ” 

2. Khi hấp thụ vào cây, hợp chất trên biến đổi như thế nào? Trình bày quá trình 
biến đổi đỏ? 

3. Viết phưorng trình tổng quát cùa quá trinh quang hợp ở thực vật? Chứng minh 
nguồn gốc của oxi trong các hợp chất tạo thành? 

4. ở thực vật, phân giải kị khí có thể xảy ra trong những trường hợp nào? Có 
cơ chế nào để thực vật tồn tại trong điều kiện thiếu oxi tạm thời không? Vi sao một 
số thực vật ờ vùng đầm lầy có khả năng sổng được trong môi trường thường xuyên 
thiếu oxi? 

Câu 2: Những nhận định sau đây đúng hay sai? Hãy giải thích tại sao? 

1. Người lớn có chu kì tim ngấn hơn trè em. 

2. Lưỡng cư hô hấp chù yếu bàng phổi. 

3. Vi khuẩn tiết enzim phân giải chất hữu cơ trong môi trường, rồi hấp thụ các 
chất dinh dưỡng. Đó là hình thức tiêu hóa nội bào. 

4. Trong cơ thể người, tim là cơ quan cần nhiều oxi nhất. 

Câu 3: ' ' 

1. Thế nào là quang chu kì? 

2. Sử dụng thuyết quang chu ki, xác định và giải thích sự ra hoa cùa cây ngày 
ngắn có giai đoạn sáng tới hạn c = 15,5 trong các trường hợp sau : 

Chu kì sáng tổị^ Oh 24h 

8/16 

4/8 

16/24 

15/9 

15/9 
3. Ngưcri ta ứng dụng quang chu kì vào thực tế sản xuất như thế nào? Cho hai ví dụ? 

Câu 4 

Nhà khoa học Marey tiến hành thí nghiệm như sau: dùng một bình chứa nước 
có chiều cao không đổi (tức là áp suất không đổi). Đáy bình có một vòi hình chữ ư 
nổi với 2 ống, một ổng cao su và một ống thủy tinh. Dùng một kẹp đóng ngắt nhịp 
nhàng cho nước chảy vào 2 ổng theo từng đợt. 

1. Hiện tượng gì xảy ra trong 2 ống trên? 
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2. Thí nghiệm trên chứng minh cho hoạt động nào của hệ tuần hoàn? 

3. Giải thích kết quả và rút ra kết luận? 

4. Vận tốc máu thay đổi như thế nào trong hệ mạch? Giải thích? 

Câu 5 

1. Cỏ một dòng ngô bị đột biến gen làm cho thân cây lùn. Khi xử lí cây ngô lùn 
ấy bằng một loại hoocmôn thì người ta thấy cây ngô cao bình thường. 

a. Hãy cho biết tên cùa hoocmôn đó? 

b. Trong cơ thể thực vật, hoocmôn này có tác động sinh lí gì? 

c. Nêu ứng dụng của hoocmôn này trong thực tiễn sản xuất? 

2. a. Nêu điểm khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn 
toàn ờ côn trùng? 

b. Khi cắt bỏ tinh hoàn, gà trống có biểu hiện gì? Giải thích? 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 

Câu I 

a. Biểu đồ dưới đây biểu diễn quá trình hô hấp của 1 cây trong điều kiện bình 
thường. Hãy chọn đường cong thích hợp biểu thị cho các giai đoạn hô hấp trong 
đời sống của cây. Giải thích tại sao? ửng dụng trong việc bảo quản các sản phẩm 
nông nghiệp như thể nào? 

b. Khi chiếu tia sáng mặt trời qua lăng kính vào một sợi tảo dài trong dung dịch 
có các vi khuẩn hiếu khí. Quan sát dưới kính hiển vi, nhận thấy vi khuẩn tập trung 
ờ hai đâu cùa sợi tảo. 

- Hãy giải thích hiện tượng này. 

- Số lượng vi khuẩn tập trung ở hai đầu sợi tảo khác nhau rõ rệt. Hãy giải thích 
vì sao. 

c. Vì sao nói; “Hô hấp sáng gắn liền với nhóm thực vật C3”? 
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Câu 2 

a. Tại sao hệ tuần hoàn hờ chỉ thích hợp cho động vật ít hoạt động? Riêng côn 
trùng có hệ tuần hoàn hở nhưng tại sao vẫn có khả năng hoạt động tích cực? 

b. Hoạt động của thận được điều tiết như thể nào trong những trường hợp sau đây? 

- áp suất thẩm thấu trong máu tăng cao sau bữa ăn có quá nhiều muối. 

- Khối lượng máu giảm do cơ thể bị mất nước. 
c. Trình bày đặc điểm cấu tạo, cơ quan hô hấp cùa cá xương và các đặc điểm cấu 

tạo giúp cá xương hô hấp có hiệu quả với môi trường trao đổi khí ờ trong nước? 
d. Mổ lộ tim ếch. Hãy cho biết nhịp tim của ếch sẽ thay đổi như thế nào trong 

những trưòfng hợp sau: 

- Kích thích dây giao cảm. 

- Kích thích dây đối giao cảm. 

Câu 3 

a. Lập bảng phân biệt hướng động và ứng động ờ thực vật theo mẫu sau: 

Dấu hiệu so sảnh Hướng động ửng động 

1. Định nghĩa 

2. Đặc điểm kích thích 

3. Đặc điểm của hình thức 
trả lời kích thích 

4. Vai trò đối với cây 

b. Một tế bào thần kinh có điện thế nghi là -70mV. Có hai trường hợp sau đây: 

- Te bào thần kinh tăng tính thấm đối với ion canxi (biết ràng nồng độ canxi ở 
dịch ngoại bào cao hơn dịch nội bàq). 

- Bơm Na-K của nơron hoạt động yếu đi (do rối loạn chuyển hóa). 

Trường hợp nào làm thay đổi (tăng phân cực, giảm phân cực) hoặc giữ nguyên 
điện thế nghi? Giải thích. 

c. ở một số loài chó sói, các cá thể thường’ sống thàqh từng đàn chiếm cứ một 
vùng lãnh thổ nhất định, chúng cùng nhau săn mồi và bào vệ lãnh thổ, mỗi đàn đều 
có một con chó sói đầu đàn. Con đầu đàn này có đầy quyền lực như được ăn con 
mồi trước sau đó còn thừa mới đến con có thứ bậc kế tiếp. Không những thế, chi 
con đầu đàn mới được quyền sinh sản. Khi con đầu đàn chết đi hoặc quá già yếu thi 
con khoẻ mạnh thứ 2 đứng kế tiếp con đầu đàn sẽ lên thay thế. 

Các hiện tượng trên mô tả hai loại tập tính xã hội quan trọng cùa loài sói. Hãy 
cho biết đó là những loại tập tính gì và những tập tính này mang lại lợi ích gì cho 
loài? 

Câu 4 

a. Hãy nêu chiều hướng tiến hoá cùa các hình thức cảm ứng ờ động vật? 

b. Chứng minh tổ chức thần kinh của động vật tiến hoá theo hướng tập trung và 
đầu hoá? 
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c. ở động vật bậc thấp có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi 
hạch, các tập tính của chúng hầu hết là tập tính bẩm sinh, tại sao? 

Câu 5 

a. Trình bày những hiểu biết về nhóm Giberelin: 

- Nơi sinh tổng hợp và hướng vận chuyển. 

- Tác động sinh lí đối với cây. 

- Nêu một sổ ứng dụng thực tiễn của nhóm này. 

b. Một người bị ung thư tuyến giáp phải cắt bỏ. Theo em nồng độ hoocmon 
TSH trong máu tăng hay giảm? Tại sao? 

c. Sự lột xác và biến thái ờ sâu bọ được điều hòa bời hoocmôn nào? Cho biết 
tác dụng cùa các hoocmôn này? 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH 

TRƯỜ.NG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA 

Câu 1 

a. Hãy chỉ rõ các nguồn chính đã cung cấp hai dạng Nitơ (N03' và NH4') mà 
cây xanh có khả năng sừ dụng được. 

- Trong hai dạng khoáng trên, dạng nào đưọc xem là thức ăn chủ yếu cùa cây xanh? 

- Trong sản xuất, trước khi gieo trồn£, nhà nông ta thường phải cày bừa đất. 
Việc làm trên có liên quan gì đến trao đổi khoáng nitơ? 

b. Vì sao nói quá trình hấp thụ khoáng và nitơ có liên quan chặt chẽ với quá 
trình hô hấp của hệ rễ? Giải thích. 

c. Trình bày quá trình biến đổi nitơ trong cây. 

Câu 2 

1. Hãy so sánh ba quá trinh cố định CO2 ờ các nhóm thực vật C3, C4 và CAM về: 

- Chất nhận COị 
- Sàn phẩm cố định CO2 đầu tiên 

- Enzim xúc tác cho quá trinh cố định CO2 

- Nơi xảy ra quá trinh cố định CO2 

- l'hời gian xảy ra quá trình cố định CO2 

2. Trong một thí nghiệm nghiên cứu vế tính cảm ứng của thực vật. Người ta gắn 
4 cây non (hạt nẩy mầm) vào bốn góc cùa một bánh xe và cho bánh xe này quay 
xung quanh một trục. Hãy nhận xét và cho kết luận về ảnh hưởng cùa trọng lực; về 
chiều hướng sinh trường của thân và rễ cây trong các trường hợp sau: 

a. Bánh xe đứng thẳng và quay rất chậm xung quanh một trục nằm ngang (quay 
20 phút thì được một vòng). 

b. Bánh xe đứng thẳng và quay nhanh xung quanh một trục nằm ngang. 

c. Đặt bánh xe nằm ngang và cho quay nhanh xung quanh một trục đứng thẳng. 

Câu 3 

- PHÀN A: 

a. Ánh sáng đơn sắc nào có hiệu quả nhất đối với vận động theo ánh sáng ? 
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b. Vận động của các bẫy bắt mồi của các cây ăn thịt thuộc loại vận động gì ? 

c. Vì sao vận động hướng động xảy ra chậm, trong khi vận động cảm ứng xảy ra nhanh 

d. Ọuang chu kì là gì? Dựa vào quang chu kì người ta chia thực vật thành những 
nhóm nào? 

e. Nêu ảnh hường của phitocrôm đối với cây ngày dài và cây ngày ngắn. 

- PHÀN B; 

- Trong một thí nghiệm nhằm để tổng kết các loại hướng động có thể có, người 
ta gieo vài hạt đậu trong một cái khay treo nghiêng (khoảng 45 độ) và đựng đất ầm 
có đáy lót băng một tấm lưới sắt. Vài ngày sau thì rễ sinh trưởng. 

Em hãy cho biết hình dạng của rễ sẽ như thế nào và các loại hướng động nào cò 
thể có? 

Câu 4 

a. Một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín). 

- Nhịp tim cùa bệnh nhân đó có thay đổi không? Tại sao? 

- Huyết áp động mạch có thay đổi không? Tại sao? 

- Hờ van tim gây nguy hại như thế nào đến tim? 

b. Hãy giải thích tại sao sự truyền xung trong sợi thần kinh có miêlin ít tiêu tốn 
năng lượng hom trong sợi thần kinh không có miêlin? 

Câu 5 

a. 'l ại sao ờ những người bị huyết áp cao khi bị xuất huyết não có thể dẫn đến tử 
vong hay bị bại liệt? 

b. Hãy nêu nhữnẹ điểm khác nhau về thành phần cấu tạo của 2 cơ chế duy tri 
huyết áp và duy trì nồng độ glucôzơ. 

SỞ GIÁO DỤC, VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ 

Câu 1: Nêu chức năng chính của các hoocmôn của tuyến tụy nội tiết? 

Câu 2: Trình bày thí nghiệm xác định cường độ hô hấp theo phương pháp Boyén - 
Jensen? 

Câu 3: Liệu pháp gen là gi? Nguyên tắc cơ bản của điều trị bằng liệu pháp gen? 
Các ứng dụng cùa liệu pháp gcn trong điều trị các bệnh di truyền ở người? 
Câu 4: 

a. Khi trực khuẩn Gram dương phát triển trong môi trường lỏng, người ta thêm 
Iizôzim vào dung dịch nuôi cây. Vi khuân này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao? 

b. Giải thích tại sao hệ tuần hoàn hờ thích hợp cho động vật có kích thước cơ thể nhỏ? 
Các động vật có kích thước cơ thê lớn có hệ tuần hoàn hờ hay kín? Vi sao? 

c. 'Tính đặc trưng cùa bộ nhiễm sắc thể thuộc mỗi loài được thể hiện ờ những 
thời diêm nào trong chu kì nguyên phân? 

Câu 5: Thí nghiệm: lấy 1 cây nhỏ còn nguyên bộ rễ, nhúng bộ rễ đã rửa sạch vào 
dung dịch xanh mêtilen. Một lúc sau lấy cây ra, rửa sạch bộ rễ và lại nhúng tiếp 
vào dung dịch CaCẸ. Hãy dự đoán xem quan sát thấy hiện tượng gì? 
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sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KONTUM 

TRƯỜNG THPT CHUYẾN KONTUM 

Câu 1 

a. Hô hấp sáng là gi? Tại sao hô hấp sáng làm tiêu hao sản phẩm quang hợp 
nhưng là một cơ chế giúp thực vật thích nghi với môi trường? 

b. Có 2 cây cà chua giống hệt nhau được trồng cạnh nhau trong nhà kính với các 
điều kiện giống nhau nhưng chế độ ánh sáng khác nhau. Sau 4h khối lưọng cây A 
tăng lên, khối lượng cây B không đổi. Nguyên nhân gây sự khác biệt giữa 2 cây. 
Giải thích? 

c. Tại sao cây xanh nói chung không thể sử dụng khí nitơ tự do? 

d. Cho các nguyên tố sau: N, p, K, s, Mg, Fe, Mn, Mo, Ca, Cl, Na, Cu. Hãy 
chọn các nguyên tố liên quan đến: 

(1) Hàm lượng diệp lục 

(2) Quá trình quang‘phẩn li nước 

(3) Quá trình cổ định nitơ khí quyển 

(4) Cân bằng nước và ion 

Câu 2 

a. Cho sơ đô sự trao đôi khí ờ phôi chim như sau: 

Môi trường —khí quản—>(1)->các ống khí trong phổi 
('(>1 V /ox ('<>ĩ V I.I.: _..i_ ('<>ì V .— .i  ——> (2) ——> khí quản ——> mòi trương. 

Cho biết (1) và (2) là tên 2 bộ phận nào tham gia trao đổi khí ờ chim? Hoạt 
động cùa 2 bộ phận này diễn ra như thế nào khi chim hít vào và thờ ra? 

b. So sánh để rút ra những điểm khác nhau giữa hệ tuần hoàn hờ và hệ tuần 

hoàn kín, ưu điểm cùa hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hờ? 

c. Tại sao khi lao động nặng thì nhịp thờ lại dồn dập và mạnh hơn bình thường? 

Câu 3 

a. Hãy giải thích hiện tượng ờ một số cây trồng như bông, đậu, cà chua... nông 
dân thường hay bấm ngọn thân chính? Auxin có vai trò gì trong biện pháp đó. 

b. Theo nguyên tẳc truyền máu mẹ máu A có thể mang thai máu o không. Tại sao? 

c. ở những người bị bệnh xơ gan, viêm gan qua nghiên cứu cho thấy lượng lipit 

trong phân gia tăng, cơ thể thiếu nghiêm trọng các vitamin A, D, E, K, hoạt động 
tiêu hóa giảm sút. Giải thích tại sao? 

Câu 4 

a. Khi trời rét, thấy môi tím tái, sờn gai ốc, ta vội tim áo ấm mặc. Hây phân tích 
xem bộ phận nào của hệ thẩn kinh tham gia vào phản ứng trên và đó là phản xạ gi? 

b. Một số ví dụ về ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sổng và sản 
xuất (Giải trí, săn bẳn, bảo vệ mùa màng, chăn nuôi, an ninh quốc phòng). 

c. Chiều hướng tiến hóa của các hình thức cảm ứng ở động vật. 
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Câu 5 

a. Phân biệt phàn xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Giải thích tại sao 
động vật có hệ thần kinh dạrig lưới, dạng hạch đa số các phản xạ là'phản xạ không 

điều kiện? 

b. Với ba dạng người bình thường, người bé nhỏ và người khổng lồ. Hãy chỉ ra 
trường hợp nào là hậu quả do tuyến yên sản xuất ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmon 

sinh trưỏTig vào giai đoạn trè em. Hãy giải thích tại sao? 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ Tự TRỌNG 

Câu 1 

a. Sau cơn mưa dầm, quá trinh thoát hơi nước của cây biển đổi như thế nào? Các 

cơ chế nào đă làm biến đổi quá trình thoát hơi nước của cây trong điều kiện trên? 

b. Dựa trên cơ sờ nào mà người ta nhận định trong quá trình quang hợp O2 được 
hình thành ờ pha sáng, còn H2O được tái tạo trong pha tối? 

Câu 2 

a. Chức năng sinh li của hồng cầu là gì? Trinh bày rõ về đặc điểm và cơ chế 
hoạt động của yếu tố đã giúp cho hồng cầu đảm nhận được chức năng sinh lí đó. 

b. Vì sau lúc xúc động, tức giận hoặc khi ăn mặn huyết áp đều tăng? 

Câu 3 

a. Phân biệt các hiện tượng: hướng tiếp xúc, cảm tiếp xúc, hướng hóa, cảm hóa 
học. Cho ví dụ minh họa. 

b. Vì sao để kích thích cây ra hoa trái vụ, người ta sử dụng ánh sáng đỏ với cây 

ngày dài và ánh sáng đỏ thầm đối với cây ngày ngắn? 

Câu 4 -s 

a. Cử động hô hấp ờ người được thực hiện như thế nào? Vì sao nói động tác hít 
vào mang tinh chù động, còn động tác thờ ra mang tính thụ động? 

Hướng tiến hóa chủ yếu trong cấu tạo cùa hệ hô hấp động vật là gì? So với các 

động vật khác, hệ hô hấp cùa người có ưu điểm gì I\ổi bật? 

b. Vi sao khi uống nhiều thuốc kháng sinh thì khả năng tiêu hóa của cơ thể bị 
giảm sút? Biện pháp khẳc phục tình trạng này? 

Câu 5: 

a. Hãy giải thích cho nhận định sau đây: 

“Buồng trứng không những chi có tác động liên hệ ngược âm tính mà còn có tác 

động ngược dương tính đối với tuyến yên” 

b. Người ta đã ghi nhận có trường hợp xuất hiện hiện tượng nam hóa ờ phụ nữ 
khi già (biểu hiện một số đặc điểm sinh dục phụ của nam giới). Hiện tượng trên 

được giải thích như thế nào? Có thể sử dụng biện pháp nào để ngăn chặn sự biến 
tính đó? 
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sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

Câu 1: 1. Thí nghiệm: lấy 1 cây nhỏ còn nguyên bộ rễ, nhúng bộ rễ đã rửa sạch 
vào dung dịch xanh mêtilen. Một lúc sau lấy cây ra, rửa sạch bộ rễ và lại nhúng 
tiêp vào dung dịch CaCỈỊ. Hãy dự đoán quan sát thấy hiện tượng gì? 

2, Trong thực tế, muốn thúc đẩy nờ hoa, đánh thức chối ngủ cần dùng biện pháp nào? 

3. Nêu đặc điểm sinh học của rc thích nghi với chức năng hút nước và hút 
khoáng? Cây hút nước từ môi trường ngoài như thế nào? 

Câu 2 

1. Xináp là gì? Xináp có cấu tạo như thế nào? Quá trình truyền tin qua xináp 

gồm các giai đoạn nào? Tại sao trong 1 cung phản xạ, xung thần kinh chi được 
truyền theo một chiều nhất định? 

2. Nguyên nhân nào giúp cho hoạt động trao đổi khí của cá xưomg đạt hiệu quả 
cao trong môi trường nừớc? 

3. Sau khi ta nín thờ vài phút thì nhịp tim có thay đổi không? Tại sao? 

Câu 3 

1. Sự khác nhau trong vận động khép lá, xòc lá ở cây trinh nữ và cây mc? (Về 
các chì tiêu: bản chất, tác nhân, cơ chế, tính chất biểu hiện, ý nghĩa). 

2. Glucôzơ được tạo ra qua quá trmh quang hợp được sừ dụng như thể nào ờ 
Thực vật? 

3. Cơ chế quá trình hình thành ATP đầu tiên trong hô hấp ờ thực vật diễn ra như 
thế nào? 

Câu 4 

1. Khi lao động quá mức, pH của máu hơi ngả về tính axit. Giải thích? Ncu để 
tình trạng lao động quá sức này kéo dài thi hậu quả sõ thế nào? 

2. Khi dùng ống nghe tim để theo dõi hoạt động tim người, người ta thường 
nhận thay tiếng tim thứ nhất là tiếng “bùm” có đặc điểm mạnh, trầm và dài, tiếng 

tim thử 2 là liếng “tặc” có đặc điổm nhẹ, thanh và ngắn. Theo em nguyên nhân nào 

gây ra các liếng tim dó? Các tiếng tim đó ứng với các thông số nào của huyết áp? 

3. Trình bày thí nghiệm chứng minh tính chất dẫn truyền một chiều cùa trung 
khu thần kinh? 

Câu 5 

1. Nhà khoa học Marcy tiến hành 1 thí nghiệm như sau: dùng 1 lọ chứa nước có 

chiều cao không đòi (tức áp suất không dổi). Đáy lọ có I vòi hình chữ u nối với 2 
ống: 1 ống cao su và 1 ống thủy tinh. Dùng 1 kẹp đóng ngắt nhịp nhàng làm cho 

nước vào 2 ống theo từng đợt. 

Kct quả là nước ở ổng cao su chảy ra liên tục, còn nước ờ ống thủy tinh chảy 

ngăt quãng và lượng nước chày ra từ ống cao su nhiều hơn từ ống thủy tinh. 

Thí nghiệm trên nhằm chứng minh cho hoạt động nào cùa hệ tuần hoàn? Giải 
thích và rút ra kết luận. 

2. Nhịp tim ở 1 sổ động vật như sau: 
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Voi: 25-40 nhịp/phút, chó: 70-80 nhịp/phút, chuột: 720-780 nhịp/phút 
Em có nhận xét gì về mối liên quan giữa nhịp tim và khối lượng cơ thể? Giải 

thích tại sao các động vật nêu trên lại có nhịp tim khác nhau? 
3. Trong kĩ thuật trồng vườn, người ta thường bóc 1 khoanh vỏ cùa cây. Mục 

đích của việc làm này là gì? Trình bày cơ sờ khoa học cùa kĩ thuật trên? 
4. Hãy nêu tên một loại chất kích thích sinh trưởng được tổng hợp chù yếu từ 

rễ? Trình bày tác động sinh lí cùa loại hoocmôn này? 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NANG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 
Câu 1 

a. Nêu vai trò của sự thoát hơi nước ờ cây xanh. 

b. Vì sao trong đời sống thực vật, nguyên tổ vi lượng không thể thiếu được? 

c. Chi ra điểm khác biệt cơ bản về hình thái giữa lá cây ở thực vật C3 và C4 
trong hoạt động quang hợp. 

d. Phân biệt vai trò dây chuyền vận chuyển electron cùa lục lạp và ti thể. 

Elecron thu năng lượng được hình thành và sử dụng như thế nào? 

Câu 2 

a. Phân biệt về chức năng hô hấp bằng ống khí của sâu bọ và ống khí ở phổi chim. 

b. Thế nào là xơ vữa động mạch? Hậu quả của xơ vữa động mạch. 

c. Nêu cơ chế điều hòa huyết áp bằng thể dịch. 

d. Trình bày vai trò cùa thể vàng sau khi trứng được thụ tinh. 

Câu 3 

1. Nêu thí nghiệm chứng minh auxin có vai trò làm thân cây cong về phía có 
ánh sáng. 

2. Những nhận định sau đây đủnghaỹ sai? Giải thích. 

a. Úng động không sinh tíorờng là các vận động không định hướng có liên 

quan tới sự phân chia và lớn lên các tế bào của cây. 

b. Tua cuốn cùa cây thực chất do sự biến dạng cùa thân cây. 

c. Ú ng động sinh trưởng là phản ứng cùa cơ quan thực vật trước các tác nhân 

có hướng xác định. 

d. ủng động là phản ứng cùa cơ quan thực vật trước tác nhân kích thích 

không định hướng. 

3. Những vận dộng sau đày của cây thuộc loại ứng động nào? 

Hiện tượng ửng dộng 

sinh trưởng 

ửng động 

không sinh trưởng 

1. Hoa cây Bồ công anh nở lúc sáng 

và cụp lại khi tối 

2. Vận động bắt mồi của cây nắp ấm 

3. Lá cây trinh nữ bị cụp lại khi bị va 

chạm 

4. Đánh thức chồi ngử ở cây bàng 
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4, Giải thích vì sao hướng động xảy ra chậm, còn cảm ứng xảy ra nhanh ở cơ 
thể thực vật? 

CÂU 4. a. Hãy trình bày quá trình tiến hóa của hệ tuần hoàn. 

b. Cho biết các loài: Cá chép, ếch, rắn hổ mang, chim bồ câu. 

1. Sắp xếp các nhóm động vật trên tương ứng với các vòng tuần hoàn. 

2. Loài nào cỏ sự pha trộn máu nhiều nhất? Loài động vật nào không có sự 
pha trộn máu? 

c. Khi tâm thất co các van nhĩ - thất và van thất - động đóng mờ theo trình tự nào? 

CÂU 5: a. Thực vật có các loại hóc môn nào? Vai trò cùa chúng trong việc điều 

chình sinh trưởng và phát triển. 

b. Sự ra hoa của cây chịu sự chi phối của những nhân tố nào? Vai trò cơ bản của 
những nhân tổ đó. 

c. Loại hoocmôn ờ động vật liên quan đến tái hấp thụ Na* được tiết ra tử cơ 
quan nào? Nêu tác dụng cùa loại hoocmôn này. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN 
Câu 1 

a. Cây xanh được chiếu sáng với một quang phổ đầy đù và với 1 loại ánh sáng 

đơn săc toàn màu đò thì loại nào gây hiệu quả quang hợp cao hơn? Tại sao? 

b. Cây trồng có hiện tượng lá màu xanh nhạt và hóa vàng, triệu chứng bắt đầu 

từ lá non nhât. Cho biêt cây thiếu loại chất dinh dưỡng gi? Giải thích? 

c. Sơ đồ về một quá trình sinh lí xảy ra ờ cây dứa 

Điền các từ thích hợp vào A, B, 1, 2, 3,4, 5, 6 

Câu 2 

a. Con đường và động lực vận chuyển vật chất trong cơ thể động vật có hệ tuần hoàn. 

b. Một số động vật như chó, mèo có ít tuyến mồ hôi bằng cách nào chúng điều 

hòa thân nhiệt khi trời nóng. 
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c. Một người bị nôn mửa, không ăn và uống trong vòng 24 giờ, dạ dày bị mất 

nhiều dịch chứa axit. Cơ thể người bệnh có những đáp ứng nào để điều chình cân 

bằng nội môi giữ pH của máu và huyết áp ổn định? 

Câu 3 

a. So sánh điểm giống và khác nhau giữa hình thức vận động của cây trinh nữ 
và cây bất mồi. 

b. ở cơ thể thực vật trong điều kiện nào thì chồi ngủ. Muốn đánh thức chồi ngủ, 

hạt ngủ phải làm như thế nào? 

Câu 4 

a. Chiều hướng tiến hóa cùa hệ tiêu hóa ờ động vật. ưu điểm của tiêu hóa thức 

ăn trong ổng tiêu hóa so với túi tiêu hóa. 

b. Vì sao động vật bậc cao nếu bị con người bắt hụt sẽ chạy trốn thật nhanh khi 

thấy người nhưng động vật bậc thấp thì thường không như vậy? 

c. Vi sao hệ tuần hoàn cùa chân khớp xuất hiện sau giun đất trong quá trình tiến 

hóa nhưng hệ tuần hoàn lại chuyển từ tuần hoàn kín sang tuần hoàn hở? 

Câu 5 

a. Hoocmon thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của hoocmon thực vật. 

b. Với 3 dạng người binh thưòmg, người bé nhỏ, người khổng lồ, hãy chi ra 

trường hợp nào là gây hậu quả của hoocmôn tiết quá nhiều hay quá ít. Giải thích. 

c. Trong nuôi mô người ta đã sử dụng loại hoocmôn nào? Tác dụng của mỗi loại. 

ĐẤP An 

TRƯỜNG THPT RHAN CHÂU TRINH - ĐÀ NANG 

Câu 1 

1 Đây là nguồn cung cấp nitơ do sự phóng điện trong cơn giông. 

- Trong cơn giông thường có sấm sét và mưa, một lượng nhỏ nitơ không khí bị 
oxi hóa trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao thàr\}i dạng nitrat cung cấp cho 

cây, theo phản ứng sau: 

N2 + O2 — 2NO + 02-» 2NO2 + H2O -» HNO3 -» + NOs" 

2. - N0.1 hấp thụ vào cây dạng oxi hóa, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ 
cấu thành cơ thể thực vật tồn tại dạng khử (NH/) nên có quá trình khử nitrat —» 

amoni —» axit amin 

- Quá trình biến đổi nitơ trong cây: 

• Ọuá trình khử nitrat: NO3 -> NO2 -> NH4 " 

Xảy ra ờ mô lá và mô rễ, nhờ Mo và Fe hoạt hóa các enzim tham gia. 

• Quá trình đồng hóa NH3 trong mô thực vật: 

+ Amin hóa trực tiếp các axit xêto; Axit xeto + NH3 -> Axit amin 

Vi dụ: Axit a xetoglutaric + NH3 -+ Axit amin 
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+ Chuyển vị amin; Axit amin + Axit xeto Axit amin mới + Axit xeto mới 

F/í/m; Axit glutamic + Axit pyruvic -> Alanin + Axit a xetoglutaric 

+ Hình thành amit: Các axit amin được hình thành kết hợp với NH3 tạo thành amit 

Ví dụ: Axit amin dicacboxilic + NH3 —> Amit 

3. - Phưomg trình tổng quát: 

6CO2+ 12H2O Ảnh sáng ^C6H|206 + 6 H2O + 6 O2 

Hệ sắc tổ 

- Nguồn gốc oxi trong các hợp chất tạo thành: 

+ CôHnOô và H2O: oxi từ CO2, do quá trình khử CO2 

+ O2: từ phân tử H2O, do quá trinh quang phân ly H2O 

4. - Phân giải kị khí xảy ra khi rễ cây bị ngập úng, hạt ngâm trong nước hay cây 
trong điều kiện thiếu oxi. 

- Có, lúc đó thực vật thực hiện hô hấp kị khí 

+ Giai đoạn đường phân, xầy ra ở tế bào chất: 

Glucôzơ Axit pyruvic + ATP + NADH 

+ Lên men tạo rượu etilic hoặc axit lactic 

Axit pyruvic Rượu etilic + €02 + Năng lượng 

Axit pyruvic -> Axit lactic - .+ Năng lượng 

- Một sổ thực vật ờ vùng đầm lầy sống được trong môi trường thường xuyên 
thiếu oxi do: 

+ Hệ rễ ít mẫn cảm với điều kiện kị khí. 

+ Trong thân và rễ có hệ thống gian bào thông với nhau dẫn oxi từ thân 
xuống rễ. 

+ Rễ mọc ngược lên để hấp thụ oxi không khí (rễ thở, ví dụ: sủ, vẹt, mắm...) 

Câu 2 

1. - Sai 

- Sửa lại: Trè em có chu kì tim ngắn hom người lớn. 

- Vì: Trẻ em có ti lệ diện tích bề mặt so với thể tích cơ thể lớn nên sự tiêu hao 

năng lượng để duy trì thân nhiệt cao. Để đáp ứng nhu cầu cơ thể, tim phải đập 

nhanh hơn do đó chu kì tim ngăn hơn người lớn. 

2. - Sai 

- Sửa lại: Lưỡng cư hô hấp chủ yếu bằng da. 

-Vì: 

+ Phổi lưỡng cư quá nhỏ, có ít phế nang nên không đáp ứng được nhu cầu 
oxi của cơ thê. 

+ Da của chúng cỏ đầy đù các tiêu chuẩn cùa bề mặt trao đổi khí nên dễ dàng 
thực hiện hô hấp qua da. 
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3. - Đúng 

- Vì: + Tiêu hóa nội bào là quá trình biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng xảy 

ra bên trong tế bào. Hình thức này thường gặp ở động vật nguyên sinh và bọt biển. 

+ Trong tiêu hóa nội bào, tế bào chi lấy thức ăn có kích thước bé, hiệu quả tiêu 

hóa thấp nên chi đáp ứng được nhu cầu cơ thể cùa các sinh vật có kích thước nhỏ. 

4 - Sai 

- Sửa lại; Trong cơ thể người, thận là cơ quan cần nhiều oxi nhất. 

- Vì: Tim không phải là cơ quan hoạt động nhiều nhất, trong chu kì tim có 1/2 

thời gian hoạt động và 1/2 thời gian nghi. 

- Thận là cơ quan hoạt động nhiều nhất, do phải liên tục lọc máu đưa tới các cơ 
quan trong cơ thể. 

Câu 3 

1. Quang chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối (độ dài cùa ngày 

đêm) ảnh hưòmg đến sự sinh trường và phát triên cùa cây 

2. Cây ngày ngắn trên ra hoa khi: 

+ Giai đoạn sáng ngắn hơn giai đoạn sáng tới hạn (< 15,5) 

+ Giai đoạn tối dài hơn 8,5 (24 - 15,5), đồng thời không có sự gián đoạn dầu rất ngắn. 

+ Chu kì: 

- 16S/ 8T: Cây không ra hoa, vì giai đoạn tối < 8,5 

- 8S/ 16T: Cây ra hoa, vì giai đoạn tối > 8,5 

- 4S/ 8T: Cây không ra hoa, vì giai đoạn tối < 8,5, mặc dầu giai đoạn sáng < 15,5 

- 16S/ 24T: Cây ra hoa nhanh^vì^iai đoạn tối (24h) lớn hơn rất nhiều, mặc 

dầu giai đoạn sáng > 15,5 

- 15S/ 9T: Cây ra hoa, vì glầi đoạn tối > 8,5. 

- 15S/ 9T: Cây không ra hoa, vì giai đoạn tối có ánh sáng xen kẻ, mặc dầu 

giai đoạn tối > 8,5 

3. Dựa vào quang chu kì, nẹười ta có thể chủ động điều khiển sự ra hoa của 

thực vật nhàm đạt được năng suẩt, chất lượng cao. 

Ví dụ: 

+ Đổ kích thích ra hoa của cây ngày dài như thanh long, người ta thắp đèn 

vào ban đêm tạo thành hai đêm ngắn -> ra hoa sớm quả sớm. 

+ Đe ức chế ra hoa cùa cây ngày ngắn như mía, người ta bắn pháo sáng ban 

đêm làm gián đoạn giai đoạn tối —♦ mía sẽ không ra hoa —* hàm lượng đường 

không bị giảm. 

Câu 4 

1. Hiện tượng: 

- Nước ờ ống cao su chảy liên tục, nước ờ ống thủy tinh chảy ngắt quãng. 

- Lượng nước chảy ra từ ống cao su nhiều hơn từ ống thủy tinh. 

2. Thí nghiệm trên chứng minh: Khi tim co bóp, tổng máu theo từng nhịp, 

nhưng máu trong hệ mạch vẫn chảy liên tục thành dòng. 
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3. + Giải thích: 

Khi tim co bóp tạo ra một lực khá lớn, một phần lực này dùng để đẩy máu trong 

hệ mạch, một phần làm động mạch giãn ra. 

Vi thế khi tim giãn nhờ tính đàn hồi của thành động mạch, máu vẫn chảy trong 

mạch. 

+ Kết luận: 

Tính đàn hồi của thành động mạch cỏ tác dụng làm máu chảy liên tục thành 

dòng mặc dù tim co bóp từng đợt, đồng thời làm tăng lưu lượng máu đối với mỗi 

lần co bóp của tim (nên tiết kiệm được năng lượng co tim). 

4 - Vận tốc máu giảm dần từ động mạch - tĩnh mạch - mao mạch. 

- Giải thích: 

+ Máu chảy nhanh hay chậm phụ thộc vào tiết diện mạch và sự chênh lệch 

huyết áp giữa các đoạn mạch. Nếu tiết diện nhò chênh lệch huyết áp lớn —> máu 

chảy nhanh, ngược lại*máu chảy chậm. 

Ví dụ: ở người, tiết diện động mạch chủ: 5-6 cm^, vận tốc máu: 500 - 600 

mm/s, tổng tiết diện mao mạch: 6200 cm^, vận tốc máu: 0,5 mm/s 

+ Trong động mạch, máu chảy nhanh nhất để kịp đưa máu đến các cơ quan, 

đồng thời máu cũng chuyển nhanh các sảnvphẩm của hoạt động tế bào (chất dinh 

dưỡng, hoocmôn, kháng thể ... COị, các chất thải) đến các nơi cần hoặc cơ quan 

bài tiết. 

+ Trong mao mạch, máu chảy chậm nhất để đàm bảo cho sự trao đổi chất giữa 

máu với các tế bào. 

Câu 5 

1. a. - Hoocmôn: Giberelin 

b. - Tác động sinh lí: 

+ Kích thích thân mọc cao, dài, các lóng vươn dài ra. 

+ Kích thích sự nảy mầm của hạt, chồi, củ và thân ngầm. 

+ Kích thích sự ra hoa, tạo quả sớm và quà không hạt. 

+Tác động đến quá trinh quang hợp, hô hấp, trao đổi nitơ, axit nucleic... 

c. ủ ng dụng: 

+ Xử lí cây lấy thân, lấy sợi (đay, lanh...) để thu được hiệu quả kinh tế. 

+ Đánh thức trạng thái ngủ, nghỉ của cù, hạt để có thể tăng vụ. 

+ Thúc đẩy ra hoa trái mùa (hoa cúc), tạo quả không hạt (nho) 

2. 
Chỉ tiêu so sánh Biến thái hoàn toàn Bicn thái không hoàn toàn 

Các giai đoạn Trải qua 4 giai đoạn: trứng- 

sâu non - nhộng - trường 

thành. 

Trải qua 3 giai đoạn; trứng - 

sâu non - trưởng thành. 

Hình thái Các giai đoạn cỏ sự khác nhau Các giai đoạn ít khác nhau. 
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Dinh dưỡng Mỗi giai đoạn cỏ thể sử dụng 
một loại thức ăn khác nhau 

Các giai đoạn đều sử dụng 

một loại thức ăn như nhau 

Tác động cùa 
hoocmôn 

- Ecđixon tác động trong suốt 
quá trinh phát triển 

- Juvcnin chi tiết ra ở giai đoạn 

ấu trùng. 

Ecđixon và juvenin đều tác 
động trong suốt quá trinh 

phát triển. 

3. • Gà trống con: 

- Biểu hiện: Các tính trạng sinh dục thứ sinh không hình thành (mào nhỏ, không 

có cựa, không biết gáy) và mất bản năng sinh dục, béo lên. 

- Giải thích: rinh hoàn là nơi tiết ra tcstosteron để hình thành đặc điểm sinh dục 

thứ sinh ờ con đực, nên khi cắt bỏ tinh hoàn hoocmôn testosterone không sản sinh 

được dẫn đến không hình thành các đặc điểm như trên. 

. Gà trống trường thành; 

- Biểu hiện: Đã có các đặc điểm sinh dục thứ sinh (mào, cựa,...) nhưng không có 

khả năng sinh dục 

- Giải thích: Do thiếu hoocmôn testostcrôn ở giai đoạn trường thành nên không 

sản sinh ra tinh trùng —>• không thực hiện sinli sản. 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÀ RỊA VŨNG TÀU 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÒN 

Câu 1 
a. - Đường cong c là dưÒTig cong thích hợp đổ biểu thị cho các giai đoạn hô hấp 

trong đời sổng cùa cây vi; 

Giai đoạn hạt đang nẩy mầm và giai đoạn cây ra hoa là giai đoạn hô hấp mạnh 

trong đời sống của cày, do dó tại vị trí này dường cong biểu diễn tăng. 

- ủng dụng trong bảo quản hạt giống, hoa quả: 

Ọuá trinh hô hấp mạnh của các sàn phẩm như hoa quả.tù hạt, lúc bảo quản lại 

gây lòa nhiệt mạnh làm tiêu hao nhanh chất hữu cơ, nên làm giảm chất lượng sản 

phẩm. Do đỏ, cần làm hạn chế hô hấp bàng cách hạ nhiệt độ, tăng lượng khí COị, 
khí nitơ, làm giảm dộ thông thoáng và dộ âm... là diêu kiện cân thiôt. 

b. - Khi chiếu tia sáng mặt trời qua lăng kính, tia sáng sẽ phân thành 7 màu: đỏ, 

da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Các tia sáng đơn sắc này sẽ rơi trôn sợi tảo theo 

thứ tự từ đò đôn tím từ đâu này đên dâu kia. Như vậy, một đâu cùa sợi tảo sẽ hâp thụ 
ánh sáng đò, đầu kia sẽ hấp thụ ánh sáng tím và ờ hai dầu cùa sợi tảo, quang hợp sẽ .\ây 

ra mạnh nhất, thải nhiều ôxi nhất và vi khuẩn hiếu khí sẽ tập trung ờ dây. 

- Vi khuẩn tập trung với sổ lượng khác nhau ở hai đầu sợi tảo. Cụ thể là ờ đầu 

sợi tảo hấp thụ ánh sáng đỏ vi khuẩn tập trung nhiều hơn, vi ánh sáng đỏ có hiệu 

quà quang hợp hơn ánh sáng tím. Cường độ quang hợp chi phụ thuộc vào số lượng 

photôn, không phụ thuộc vào năng lượng photôn. Lại biết rằng với cùng một cường 

độ chiếu sáng thì sổ lượng phôtôn của ánh sáng đỏ nhiều gấp dôi ánh sáng tím. 
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c. Nói hô hấp sáng gắn liền với thực vật C3, bởi vì: 

+ Nhóm này khi sống trong điều kiện ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, phải tiết 

kiệm nước bằng cách giảm độ mở của khí khổng, làm O2 khó thoát ra ngoài, CO2 
khó đi từ ngoài vào trong. 

+ Nồng độ O2 cao, CO2 thấp trong khoảng gian bào kích thích hoạt động của 
enzym RuBisco theo hướng oxi hóa (hoạt tính oxidaza), làm oxy hóa RiDP (C5) 
thành APG (C3) và axit glycolic (C2). Axit glycolic chính là nguyên liệu của quá 

trình hô hấp sáng. 

Câu 2 

a. - Vì tốc độ máu chậm, khả năng điều hòa phân phối máu đến các cơ quan chậm, 

không đáp ứng nhu cầu cao về ỏxi, thải nhanh CO2 như động vật ưa hoạt động. 

- Nhưng côn trùng vẫn hoạt động mạnh. Ví dụ dế mèn, châu chấu... vẫn có hệ 
tuần hoàn hở vì hoạt động trao đổi khí cho các tế bào ở côn trùng do hệ thống ống 

khí đảm nhận, chứ không phải là hệ tuần hoàn. 

b. Áp suất thẩm thấu trong rriáu tăng cao sau bữa ăn có quá nhiều muối. 

+ Áp suất thẩm thấu của máu cao kích thích lên vùng dưới đồi làm tăng giải 

phóng ADH ở tuyến yên. 

-I- ADH kích thích ống lượn xa và ổnệ góp tái hấp thu nước. 

+ Vùng dưới đồi còn gây ra cảm giác khát, động vật tìm nước để uống 

c. - Khối lượng máu giảm làm giám huyết áp đến thận. 

Bộ máy cận quản cầu tiết renin 

+ Renin làm angiotensinogen biến đổi thành angiotensin. 

+ Angiotensin kích thích vỏ thượng thận tiết andosteron tăng tái hấp thu 

Na* (kèm theo nước ở ống lượn xa). 

+ Angiotensin còn làm co động mạch nhỏ đến thận làm giảm lọc ờ cầu thận. 

(cỏ thể dùng các sơ đồ thay cho giải thích ờ phần a, b) 

d. - Trinh bày đặc điểm cấu tạo, cơ quan hô hấp của cá xương 

+ Mang là cơ quan hô hấp thích nghi với môi trường nước của cá. Manệ là 

những màng mỏng có nhiều mao mạch phân bố đến và đính vào cung mang bàng 

sụn hay xương. Mang có bề mặt rộng và khoảng cách rất ngắn nên O2 và CO2 có 

thể khuếch tán giữa nước và máu. 

+ Mang cá có hình răng lược, có khe hở để nước chảy qua và có nắp đậy kín. 

- Trao đổi khí ở cá xương đạt hiệu quả cao vì: 

Ngoài 4 đặc điểm đảm bảo hiệu quả trao đổi khí của bề mặt trao đổi khí: 

+ Bề mặt trao đổi khí rộng(ti lệ s/v lớn) 

+ Bề mặt trao đổi klií mỏng và ẩm ướt giúp 02và CO2 dễ dàng khuếch tán qua. 

+ Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp. 

+ Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch về nồng độ khí O2 và CO2 để 
các chất khí này dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. 

- Cá xương còn có thêm 2 đặc điểm làm tăng hiệu quả trao đổi khí: 
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+ Miệng và nắp mang đóng mở nhịp nhàng tạo nên dòng nước chảy một 
chiều và gần như liên tục từ miệng qua mang 

Cách săp xếp của mao mạch trong mang giúp cho dòng máu chảy trong 
mao mạch của mang song song và ngược chiêu với dòng nước chảy bên ngoài mao 
mạch của mang 

d. - Kích thích dây giao cảm —> tăng nhịp tim và lực co tim 

- Kích thích dây phó giao cảm —> giảm nhịp tim và lực co tim 

Câu 3 

a. 

Dấu hiệu 

so sánh 

Hướitg động ứng động 

I.Định 

nghĩa 

2. Đặc điểm 

kích thích 

3. Đặc điểm 
cùa hình 

thức trả lời 
kích thích 

4. Vai trò 

đối với cây 

Hướng động là hình thức 

phản ứng của cây trước một 

tác nhân kích thích cỏ định 
hướng 

-Theo 1 hướng xác định 

- Có hướng (+ hoặc -) 

- Chậm 

- Giúp cây thích nghi với sự 
biến đổi có hướng của điều ' 
kiện môi trường -s 

ủng động là hình thức phản ứng của 

cây trước một tác nhân kích thích 
không định hướng 

- Không định hướng 

- Vô hướng 

- Nhanh hơn 

- Giúp cây thích nghi đa dạng với 

biên đôi môi trường như ánh sáng, 

nhiệt độ, đảm bảo cho cây tồn tại và 

phát triển với tốc độ nhanh hay theo 
nhịp diệu sinh học. 

b. - Làm thay đổi điện thế nghi do lon canxi mang điện tích dương đi vào làm 
trung hoà bớt điện tích âm ■ . . 

giảm phân cực ờ màng tế bào. 

- Làm thay đôi điện thế nghi do làm giảm chuyển K' vào trong tế bào, giảm 
chuyển Na' ra ngoài tế bào, (bơm Na/K mỗĨlần bơm đồng thời 2K‘ vào và 3Na' ra) 

c. - Tập tính xã hội như tập tính lãnh thổ và thứ bậc 
- Y nghĩa: 

+ Cà hai loại tập tính xă hội nhự tập tính lãnh thổ và thứ bậc đều góp phần hạn 
chê sự tăng trường quá mức của quần thể. 

+ Nhiêu loài sinh vật cỏ tập tính lãnh thô và tập tính thứ bậc cỏ thể hạn chế sự 
tăng trường của quân thê ờ mức băng hoặc dưới sức mang của môi trường. Các tập 
tinh này đêu làm giảm tỉ lệ sinh băng cách hạn chế số con đực được phép tham gia 
sinh sản. 

+ Tập tính thứ bậc còn có ý nghĩa quan trọng đối với quần thể là đảm bảo duy 
tri vốn gen tốt tập trung ờ con đầu đàn. 
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Câu 4 
a. + về cơ quan cảm ứng: từ chỗ chưa có cơ quan chuyên trách đến chỗ có cơ 

quan chuyên trách thu nhận và trả lời kích thích, ở động vật có hệ thần kinh, từ 
dạng thần kinh lưới đến dạng thần kinh chuỗi, thần kinh hạch và cuối củng là dạng 
thần kinh ổng. 

+ về cơ chế cảm ứng (sự tiếp nhận và trà lời kích thích): từ chỗ chi là sự 
biến đổi cấu trúc của các phân tử prôtêin gây nên sự vận động của chất nguyên sinh 

(ở các động vật đơn bào) đến sự tiếp nhận, dẫn truyền kích thích và trả lời lại các 

kích thích (ờ các sinh vật đa bào). 

+ ở các động vật có hệ thần kinh: từ phản xạ đơn đến phản xạ chuỗi, từ phản 

xạ không điều kiện đến phản xạ có điều kiện, nhờ đó mà cơ thể có thể thích ứng 
linh hoạt trước mọi sự đổi thay của điều kiện môi trường. 

+ Sự hoàn thiện cùa các hình thức cảm ứng là kết quả của quá trinh phát 

triển lịch sử, bảo đảm cho cơ thể thích nghi để tồn tại và phát triển. 

b. Chứng minh tổ chức thần kinh của động vật tiến hoá theo hướng tập trung và 
đầu hoá: 

- Sự tập trung hóa thể hiện ở chồ các tế bào thần kinh phân tán ở hệ thần kinh 

lưới —> tập trung thành chuỗi hạch thần kinh ờ hệ thần kinh chuỗi hạch não, tùy 
sống ờ hệ thần kinh ống 

- Sự đầu hóa thể hiện ờ sự tâp trung GÙa các tế bào thần kinh thành não bộ ờ 
động vật có hệ thần kinh ống. 

c. - Động vật bậc thấp hệ thần kinh có cấu trúc đơn giản, số lượng tế bào thần 

kinh ít, nên khả năng học tập rất thấp, việc học tập và rút kinh nghiệm rất khó 

khăn, thêm vào đỏ tuổi thọ của chúng thường ngắn nên không có nhiều thời gian 

cho việc học tập. 

- Do khả năng tiếp thu bài học kém và không có nhiều thời gian để học và rút 

kinh nghiệm (do tuổi thọ ngắn) nên các động vật này sống và tồn tại được chủ yếu 

là nhờ tập tính bẩm sinh. 

Câu 5 

a. - Giberelin (GA) là một trong 4 nhóm chất điều hoà sinh trường thực vật, lần 

đầu tiên tìm thấy trong nấm gây hiện tượng lúa von Gibberella fujikuroi. 

- Chất phổ biến là GAi sau đó là các GAi,GA2,... 

- Trong cây, axit giberelic được tổng hợp trong phôi đang phát triển, trong các 
cơ quan đang sinh trưởng như lá non, rễ non, quả non, vận chuyển không phân cực, 

cỏ thể hướng ngọn hoặc hướng gốc tùy nơi sử dụng. Trong tế bào, GA được tổng 
hợp mạnh nhất ờ lục lạp. 

- GA có nhiều tác dụng sinh lí quan trọng như: 

+ Kích thích lên pha giãn của tế bào theo chiều dài kích thích mạnh mẽ sự 
kéo dài cùa thân, sự vươn dài của lóng. 

+ Kích thích sự nảy mầm cùa hạt, củ 

+ Kích thích quá trình ra hoa và có ảnh hường đến sự hình thành giới tính. 
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- ứng dụng của GA: 

+ Kích thích nhanh sự sinh trường cùa cây, tăng chiều cao, tăng sinh khối, 
tăng thu hoạch: Phun gibberellìn cho các loại rau, cỏ đều làm tăng năng suất 

+ Kích thích kéo dài chiều cao của thân cây lấy sợi như đay, gai... 

+ Điều khiển sự ngủ nghỉ của hạt, củ, căn hành 

+ Điều chỉnh sự ra hoa của cây. 

+ Điều chinh giới tính hoa 

+ Tàng sự đậu quả và tạo quả không hạt: 

b. TSH tăng vì khi tuyến giáp bị cắt bỏ không còn mối liên hệ ngược từ 
tuyến giáp về vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên —> tuyến yên lên tục tiết TSH 

-> Tàng TSH trong máu. 

c. Đó là hoocmôn ecđixon và juvenin 

Tác dụng: 

+ Ecđixơn có chức năng gây lột xác và biến sâu thành nhộng và bướm 

+ Juvẹnin có chức năng phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sáu và ức chế sự 
biến đổi sâu thành nhộng và bướm. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA 
Câu 1 

1. Có 4 nguồn chính là: 

- Do sự phóng điện tạo NO3 từ N2.khi quyển 

- Vi khuẩn sổng tự do và vi kh^ẩn cộng sinh cố định N2, chuyển N2 -> NH/ 

- Xác động, thực vật, vi sinh vật bị phân giải trong đất 

- Từ phân bón 

* Trong hai dạng khoáng trên, dạng được xem là thức ăn chủ yếu của cây xanh 
là NOj (nitrat) 

* Trong sản xuất, trước khi gieo trồng, nhà nông ta thường phải cày bừa đất. 

Việc làm trên có ý nghĩa là làm cho đất thoáng thuận lợi cho việc cung cấp khí oxi, 

từ đó giúp cho nhỏm vi sinh vật hiếu khí (Nitrobacter và Nitrosomonas) có trong 
đất hoạt động tốt nhàm biến đổi 

NH4' -> Nitrit —> Nitrat là thức ăn chủ yếu của cây xanh. 

2. Ọuá trinh hô hấp tạo ra các sản phẩm: CO2, ATP 

- CO2 giúp cho quá trình hút bám trao đổi khoáng 

- ATP cung cấp cho vận chuyển khoáng chủ động 

3. -Nitrat(N03 ) > NH,,NH4*,NH2 

- Sử dụng các xeto axit trong quá trinh hô hấp -> axit amin 

- Ví dụ: (1 trường hợp) axit piruvic + NH3 + 2H' -> Alanin + H2O 
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Câu 2 

1. 
Nội dung Thực vật Cj Thực vật C4 Thực vật CAM 

Chất nhận CO2 RiDP PEP PEP 

Sản phẩm cố 
định CO2 đầu tiên 

APG AOA AM 

Enzim cố định 

CO2 

Rubisco PEP-cacboxilaza PEP-cacboxilaza 

Nơi xảy ra quá 

trình cố định CO2 
lục lạp tế bào mô 
giậu 

lục lạp tế bào mô 

giậu và lục lạp tế 
bào bao bó mạch 

lục lạp tế bào mô 
giậu 

Thời gian xảy ra 

quá trinh cổ định 

CO2 

ban ngày 
* 

ban ngày ban đêm 

2. a. - Tác dụng của trọng lực bị xóa 

- Thân và rễ cây vẫn mọc theo chiều hướng cũ như lúc mới đặt vào bánh xe. 

b. - Tác dụng của trọng lực vẫn bị xóa, đồn'g thời xuất hiện lực li tâm 

- Thân cây hướng cả vào trung tâm bánh xc, rễ mọc uốn cong ra phía ngoài 

c. - Trọng lực và lực li tâm sẽ tạo thành hợp lực. 

- Thân cây mọc ngược chiều với hợp lực, rễ cây mọc theo chiều của hợp lực. 

Câu 3 

1. a. - Ánh sáng xanh tím 

- Vì ánh sáng này có năng lượng phôtôn lớn nhất. 

b. - Là vận động cảm ứng theo sự thay đổi sức trưomg nước. 

- Vận động này xày ra khi sự tác động cơ học của con mồi đã gây ra sự hoạt 
động của các bơm ion. 

- Các bơm này rút các ion và nước ra khỏi các tế bào khớp cùa bẫy. 

- Các tế bào khớp mất sức trương nước làm các khớp khép lại. 

c. - Vì vận động hướng động liên quan đến sự phân bố lại hàm lượng auxin và 
sinh trường cùa tê bào 

- Trong khi vận động cảm ứng chi liên quan đến đồng hồ sinh học và sự thay 
đổi sức căng trương nước. 

d. - Quang chu ki là thời gian chiếu sáng xen kẽ giữa sáng và tối (độ dài ngày - đêm) 

- Thực vật được chia thành 3 nhóm: cây ngày dài, cây ngày ngắn, cây trung sinh 

e. - Póóo: (hấp thụ ánh sáng đỏ) - kích thích sự ra hoa của cây ngày dài 

■ Py.io- (hấp thụ ánh sáng đò xa) - kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn 

2. - Re có hình lượn sóng 

- Tính hướng đất dương, xúc hướng động, hướng sáng âm, hướng nước dương 
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Câu 4 

a. Nhịp tim tăng, đáp ứng nhu cầu máu cùa các cơ quan. 

- Thời gian đầu nhịp tim tăng nên huyết áp động mạch không thay đổi. về sau, 

suy tim nên huyết áp giảm. 

- Hờ van tim gây suy tim do tim phải tăng cường hoạt động trong thời gian dài. 

b. Sự truyền xung “nhảy cóc” làm cho một phần nhỏ của màng (tại các eo 

Ranvier) chuyển sang trạng thái hoạt hóa. 

- Số lượng các ion chuyển dời qua màng rất ít nên năng lượng cần cho bơm Na-K 

hoạt động ít. 

- Trong khi đó, ờ sợi không có miêlìn, hưng phấn trải trên toàn bộ màng nơi có 

xung động, lượng ion ra vào màng rất lớn, nên hoạt động bơm Na-K mạnh, cần 

nhiều ATP. 

Câu 5 
a. - Xuất huyết năo là hiện tượng vỡ mạch máu não. 

- Máu sẽ đông lại thành cục ờ não dẫn đến tử vong. 

- Hoặc máu dông nhiều chèn ép các trung khu ờ não đặc biệt là trung khu vận 

động, gây bại liệt ờ nửa người phía đổi diện. 

b. * Trong cơ chế duy trì huyết áp: 

- Bộ phận tiếp nhận là thụ quan áp lực 

- Bộ phận điều hành là hành năo 

- Bộ phận thực hiện là tim và mạch máu. 

* Trong cơ che duy tri nồng độ glucôzơ máu: 

- Bộ phận tiếp nhận . - 

- Bộ phận điều hành là tế bào tụ^ 

- Bộ phận thực hiện là gan. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG THPT KRÒNG NÔ 
CÂU 1 

a. Tác dụng cùa insulin: 

- Tham gia chuyển hóa gluxit, cụ thể là làm giảm lượng đường glucỏzơ trong 

máu. Nó thúc đẩy vận chuyển tích cực đường glucôzơ qua màng vào nội bào nhờ 
các enzim, AMP vòng và sự có mặt của ion Mg“. 

- Đối với lipit thi làm tăng axit béo và mỡ trung tính (từ glucôzơ). Đối với 

prôtêin, làm giảm nồng độ axit amin trong máu, tăng tổng hợp protêin, giảm sự 
phân giải prôtêin ở gan và cơ nên khi thiểu insulìn, cơ thể phải huy động prôtêin và 

tăng cường dị hóa, làm teo cơ, sút cán, cân bằng nitơ âm 

- Đổi với nước và muối khoáng, giúp cho sự thấm ion K' qua màng vào trong tế 
bào và ion Na^ ra ngoài dễ dàng hơn. Có tác dụng giữ nước trong cơ thể. 

- Insulin còn ức chế sự tiết kích thích tố phát triển (STH) của thùy trước tuyến 

yên để giải phóng hexokinaza trong quá trình photphorin hóa đường glucôzơ. 
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b. Tác dụng cùa glucagôn: 

- Chuyển hỏa glicôgen dự trữ thành glucôzơ trong máu, nghĩa là làm tăng 

đường huyết, cơ chế này thông qua việc hoạt hóa enzim phosphorylaza. 

- Đối với lipit, nó tăng phân giải lipit. Đối với prôtêin, nó làm tăng cường dị 
hóa, do đó làm tăng urê trong máu. 

- Trong hệ nội tiết, glucagôn kích thích phần tủy tuyến trên thận làm tăng tiết 

adrênalin, kích thích đảo tụy, tăng tiết insulin nhằm luôn duy trì cân bằng đường 

huyết. 

- Hàm lượng glucagôn bình thường trong máu là 0,3mg/lít. Hàm lượng tăng khi 

đói và giảm khi no hoặc ăn nhiều đường. 

Câu 2: Lấy 2 lọ thủy tinh có dung tích bằng nhau, mở nút, lắc đi lắc lại để không 
khí bên trong bằng bên ngoài. Cho vào mồi lọ 20ml dung dịch Ba(OH)2 0,IN. Cân 

2-5g hạt đã nảy mầm cho vào túi lưới và treo vào móc sắt dưới nút, đậy nút vào lọ 
thứ nhất (lọ thí nghiệm), lọ thứ 2 (lọ đối chứng) cũng tiến hành tương tự như lọ thứ 
nhất nhưng chi khác là.hạt nảy mầm đã được ệiết chết các enzim bằng cách đun 
cách thủy trong nước sôi. Chú ý không được để túi đựng mẫu vật chạm vào dung 

dịch trong lọ. Bọc lọ bằng giấy đen hoặc vải đen rồi đặt vào chỗ có nhiệt độ 25 - 

30°c. Sau 30 phút thay nút ờ 2 lọ bằng nút dự trữ có lỗ được bịt bàng đũa thủy tinh. 

Lắc vòng tròn cả 2 lọ trong 10 phút để dung dịch Ba(OH)2 hấp thụ hoàn toàn CO2. 

rút đũa thủy tinh, cho vào mỗi lọ 2 giọt phenolphtalein qua lỗ trên nút, lắc tiếp 2 

phút rồi chuẩn độ bàng dung dịch H2SO4 0,1N hoặc HCI 0,1N. 

Cường độ hô hấp được tính theo công thức: 

. (V,-v,).2,2.60 „ 
A = —!—- mgC02/g/h 

A: Cưòng độ hô hấp (mg Co2/g mẫu/h) 

V|: lượng ml axit dùng để chuẩn độ lượng dung dịch kiềm dư ở lọ đối chứng 

V2: lượng ml axit dùng để chuẩn độ lượng dung dịch kiềm dư ờ lọ thí nghiệm 

Hệ số đương lượng: cứ 1 ml H2SO4 hay HCI 0,1 N chuẩn độ Ba(OH)2 còn dư 
tương ứng với 2,2mg CO2- bị kiềm liên kết 

P: Trọng lượng mẫu 

t: thời gian thí nghiệm (phút) 

Câu 3 

a. Khái niệm: 

- Liệu pháp gen là phương pháp chữa bệnh bằng cách đưa các gen cần thiết (gen 

liệu pháp) nhằm mục đích chữa bệnh cho con người. 

- Gen liệu pháp là các gen có có chức năng sử dụng và điều trị bệnh cho con 

người. Mỗi loại gen liệu pháp có đặc điểm và chức năng riêng. Gen liệu pháp có 

thể là; 

+ Các gen lành đưa vào tế bào sống để thay thế các gen bị hỏng tương ứng, 

từ đó khôi phục lại chức năng của gen 
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+ Các gen mă hóa cho một prôtêin đặc hiệu, có khả năng kìm hãm, ức chế 
gen khác gây bệnh, hoặc kìm hãm sự tăng quá nhanh cùa tế bào... 

+ Gen ức chế các gen gây bệnh, gen kìm hãm, gen phục hồi. 

+ Các đoạn oligonucleotit có tác dụng kìm hãm sự hoạt động cùa các gen bị 
đột biến trong tế bào. 

- Liệu pháp gen có 2 nhỏm phương pháp cơ bản: 

+ Liệu pháp gen sọma: là phương pháp điều trị thay thế hay sửa chữa gen 
hỏng, gen bệnh cùa các tế bào soma trong cơ thể người. 

+ Liệu pháp gen tế bào mầm: là phương pháp điều trị, sửa chữa, thay thế gen 
hỏng cho các giao tử (tinh trùng hoặc trứng) nhằm tạo ra thế hệ sau bình thường. 

b. Nguyên tắc cơ bản của điều trị bằng liệu pháp gen: 

- Theo dõi và hiểu biết cặn kẽ quá trình phát sinh bệnh, cơ chế phát sinh bệnh, 
đặc tính di truyên của bệnh. 

- Năm vững câu trúc và chức năng của gen gây bệnh, gen hỏng, gen đột biến ... 

đồng thời nắm vững cấu trúc, chức năng cùa gen liệu pháp dùng đe thay thế. 

- Dự đoán hiệu quả cúa liệu pháp. Nếu có hiệu quả cao mới ứng dụng. 

- Cân thừ nghiệm nhiều lần đối với động vật trước khi thử nghiệm cho người. 

c. Các ứng dụng cùa liệu pháp gen: 

- Liệu pháp gen chữa bệnh rối loạn chức năng 

- Liệu pháp gen chữa bệnh ung thư 

- Liệu pháp gen chữa bệnh do sự thay đổi chức năng prôtêin 

- Liệu pháp gen chữa bệnh rối loạn chuyển hóa ion Clo 

- Liệu pháp gen chữa bệnh HIV/AIDS 

- Liệu pháp gen chữa các bệnh khác' 

Câu 4 -N 

a. Vi khuẩn không tiếp tục sinh sản vì lizôzim làm tan thành tế bào của vi khuẩn, vi 

khuân mât thành tê bào sẽ biên thành tế bào trần nên không phán chia được dẫn đến 

không sinh sản được; tế bào vi khuẩn dễ tan do ảnh hưởng của môi trường. 

Vì hệ tuần hoàn hờ không hoàn hảo lắm, máu từ tim bơm ra với áp lực khá thấp 

vào một xoang chính của cơ thể. Dịch tuần hoàn tiếp xúc trực tiếp với các tế bào, 

từ từ thấm qua mô rồi quay trờ lại tim bằng hệ thống mạch góp. 

b. Các động vật có kích thước cơ thể lớn có hệ tuần hoàn kín tại vì máu được 

lưu thông liên tục trong mạng lưới mạch máu, với áp lực cao nên các bộ phận ờ xa 

vân nhận đủ máu rôi sau đó trờ vê tim. Các tế bào của mô không tiếp xúc trực tiếp 

với máu nhưng lại tắm mình trong dịch mô. 

c. Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể: 

+ Tính đặc trưng về hình thái (hình dạng, kích thước) biểu hiện ờ kì giữa cùa 

nguyên phân. 

+ Tính đặc trưng về số lượng biểu hiện ờ pha G| của ki trung gian. 
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Câu 5 

Hiện tượng; Dung dịch CaCl2 có màu xanh. 

Giải thích: 

- Xanh mêtilen được hấp thụ vào tế bào lông hút nhưng không được vận chuyển 

vào mạch gồ mà chì nằm ngoài các biểu bi do xanh mêtilen là chất độc đối với cây, 

nhờ tính hấp thụ chọn lọc của tế bào nên không cho xanh mêtilen đi qua vào mạch gồ. 

Việc rửa sạch bộ rễ chẳng qua là để cho thấy hoàn toàn không còn xanh metylen 

tự do dính bên ngoài bộ rễ. 

- Khi nhúng tiếp rễ cây vào CaCl2, lông hút cùa rễ lại hút nước và hút các ion 

Ca và C1 cũng do hiện tượng thấm hút không chọn lọc của các tế bào lông hút của 

rễ theo chiều gradien nồng độ như đổi với xanh mêtilen, ngược lại xanh mêtilen 

trong tế bào biểu bì cùa rễ cây thì sẽ di chuyển ra bên ngoài cũng do thuận theo 

chiều gradien nồng độ làm cho dung dịch bên ngoài từ không màu chuyển thành 

màu xanh. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KONTUM 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN KONTUM 
Câu 1 

a. Hô hấp sáng ■ • 

- là quá trình hấp thu O2 và giải phóng CO2 ờ ngoài sáng. 

- Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tại lục lạp của thực vật C3, lượng CO2 
cạn kiệt, O2 tích lũy lại nhiều (khoảng 10 lần so với CO2). 

- Enzim RiDP cacboxilaza chuyển thành enzim RiDP ôxigenaza ôxi hóa 

ribulôzơ 1,5 điphôtphat tạo ra CO2 xảy ra trong 3 bào quan liên tiếp nhau bắt đầu từ 
lục lạp qua peroxixom và kết thúc bằng sự thải CO2 tại ti thể. 

- Tuy gây lãng phí sản phẩm quang hợp nhưng nó tạo CO2 trong điều kiện nghèo 
CO2 giúp duy trì hoạt động của bộ máy quang hợp 

b. Nguyên nhân: 

- Cây A được chiếu sáng mạnh hơn cây B nên tạo nhiều chất khô hơn. 

Giải thích: 

- Khối lượng cây do quang hợp tạo ra, mất đi 1 phần do hô hấp. 

- Cây A do được chiếu sáng mạnh nên lượng chất hữu cơ do quang hợp lớn hơn 
lượng chất hữu cơ mất đi do hô hấp nên khối lượng tăng. 

- Cây B do chiếu sáng yếu hơn, Iqh = ỈHH nên khối lượng không thay đổi. 

c. - N2 có nối 3 bền vững 

- Năng lượng liên kết lóm... 

- Chì có enzim nitrogenaza và lực khử mạnh 

- Biên đôi dạng N2 —> NH4' mà cây có thể dễ dàng sử dụng. 

319 



d. (1) Mg, Fe, N; (2) Mn, Cl; (3) Mo; (4) K 

Câu 2 

a. Tên 2 bộ phận tham gia trao đổi khí ờ chim: 

(!): túi khí sau 

(2): túi khí trước. 

* Hoạt động cùa các túi khí: 

- Khi hít yào: O2 theo khí quản tràn vào tủi khí sau, đẩy không khí CỊua các ống 
khí trong phôi và dôn vào tủi khí trước. Cả 2 túi khí trước và sau đều phong lên. 

- Khi thờ ra; Các cơ thờ dãn, các túi khí bị ép, O2 từ các tủi khí sau bị đẩy qua 
các ông khí trong phổi, còn túi khí trước ép CO2 ra ngoài. 

b. 

Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kín 

- Đa sổ ờ thân mềm, chân khớp 

- Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp 

với các tế bào cơ thể 

- Máu chảy trong động mạch dưới áp 

lực thấp nên vận tốc máu chảy chậm. 

- Có ở đông vật có xương sống 

- Máu trao đổi chất với các tế bào cơ thể 
qua thành mao mạch. 

- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực 

cao nên vận tốc máu chảy nhanh. 

* ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở: 

- Máu trao đổi chất với các tế bào cơ thể qua thành mao mạch => Trao đổi chất 

hiệu quả. 

- Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao nên vận tốc máu chảy nhanh 

điều hoà phân phối máu đến các cơ qụan nhanh. 

c. Khi lao động nặng nồng độ CO2 tăng tích lũy trong máu tăng tăng nồng 

độ H’ trong máu do; '' 

CO2 + H2O ->■ H2CO3 H" + HC03' 

H* được hình thành sẽ kích thích trung khu hô hấp -> tăng nhịp hô hấp và thở 

mạnh hơn để đẩy CO2 ra ngoài cơ thể -> giảm giữ cho pH trong máu được 

ổn định. 

Câu 3 

a. - Auxin tập trung ờ đầu ngọn thân chính. 

- Bấm ngọn thân chính -> chồi bên sinh trưòìig mạnh, tán cây phát triển chiều rộng. 

- Tác dụng cùa auxin; 

+ Đáp ứng tính hướng sáng của phần ngọn kích thích sự tăng trường của 

tế bào phần ngọn. 

+ Kìm hãm sự xuất hiện và tăng trường chồi bên. 

Ngắt ngọn thân chính -> auxin ngọn không còn nữa mất khả năng kìm hãm 

chồi bên —> chồi bên xuất hiện và tăng trưởng mạnh. 
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b. Mẹ nhỏm máu A có thể mang thai nhóm máu o vì: 

- Máu mẹ và con không tiếp xúc trực tiếp với nhau. 

- Trao đổi chất được thực hiện qua mảng mao mạch cùa mẹ và của con tại nhau thai. 

c. ở người bị xơ gan, viêm gan sự tiết mật bị giảm sút. 

- Trong thành phần của mật có muối mật và NaHCOs trực tiếp ảnh hường đến 

hoạt động tiêu hóa 

- Muối mật có tác dụng nhũ tương hóa lipit tạo điều kiện cho enzim lipaza hoạt động 

phân giải, giúp hấp thu lipit và các chất hòa tan trong lipit như vitamin A, D, E, K. 

- Thiếu mật, sự hấp thu các vitamin A, D, E, K giảm sút -> lipit bị đào thải 

trong phân —*■ cơ thể bị thiếu các vitamin này. 

- NaHCOi của mật góp phần tạo môi trường kiềm để các enzim của tụy và ruột 

hoạt động. 

- Mật còn có tác dụng làm tăng nhu động ruột, ức chế hoạt động của các vi 

khuẩn...^ thiếu mật hoạrđộng tiêu hóa giảm sút. 

Câu 4 
a. - Môi tím tái, sờn gai ốc là những phản xạ không điều kiện. 

Do bộ phận thần kinh sinh dưỡng. 

- Đi tìm áo mặc là phản xạ có điều kiện '' 

Do vò não. . . 

b. 

Giải trí 
Con người huấn luyện thú để xiếc. Cá voi phun nước khi 

có dấu hiệu của người điều khiển... 

Săn bắn 
Biết được tập tính săn mồi, phạm vi hoạt động giúp con 
người săn bắn dễ dàng 

Bảo vệ mùa màng Làm bù nhìn bàng rơm để đuổi chim 

Chăn nuôi 
Tập cho vật nuôi có thói quen ăn, uống đúng giờ và đúng 
nơi, cho lợn uống nước bằng vòi tự động 

An ninh quốc phòng Huấn luyện chó săn để săn bắt tội phạm hoặc tìm vật. 

c. Chiều hướng tiến hóa của các hình thức cảm ứng ở động vật 

- về cơ quan cảm ứng: Từ chỗ chưa có cơ quan chuyên trách đến chồ có cơ 
quan chuyên trách thu nhận và trà lời kích Ihích. ở động vật có hệ thần kinh dạng 

\ưởi ồen \tệ tVtân Vvrih dạng chuỗi hạch và cuối cùng \à hệ thần kinh dạng ống. 

- \ e co chế càm ứng: Tù chồ chi \à sự biến dồi cầu trúc các phân từ protein gây 

nên sự vận động của chất nguyên sinh (ở động vật đơn bào) đến sự tiếp nhận kích 

thích và trả lời kích thích (ở các sinh vật đa bào). 

- ở các động vật có hệ thần kinh: Từ phản xạ đơn đến chuỗi phản xạ, từ phản xạ 
không điều kiện đến phản xạ có điều kiện,nhờ đó mà cơ thể có thể phản ứng linh 

hoạt trước mọi sự thay đổi cùa điều kiện môi trường. 

- Sự hoàn thiện các hình thức cảm ứng là kết quả cùa quá trình lịch sử, đảm bảo 

cho cơ thể thích nghi để tồn tại và phát triển. 
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Câu 5 

a. 

Phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện 

- Bẩm sinh, bền vững Hình thành trong quá trình sổng, dễ mất, mềm 

dẻo 

- Di truyền, có tính chủng loại Không di truyền, có tính cá thể 

- Chi trả lời những kích thích 

tương ứng 

Trà lời kích thích bất kì, kết hợp kích thích 

không điều kiện 

- Đơn giản, số lượng ít Phức tạp, số lượng không hạn chế 

- Trung ương thần kinh là tuỷ 
sống, trụ năo, ít tế bào thần kinh 

tham gia. 

Trung ương thần kinh là vỏ não, nhiều tế bào 

thần kinh tham gia 

* Giải thích: Hệ thần kinh dạng lưới và dạng hạch có cấu tạo đom giàn, số lượng 

tế bào thần kinh ít nên khả năng học tập thấp, khả năng rút kinh nghiệm khó khăn. 

- Tuổi thọ ngắn nên không có nhiều thời gian cho việc học tập rút kinh nghiệm. 

b. Người bé nhỏ là do hậu quả tuyến yên tiết ra quá ít Hoocmôn sinh trưởng ờ 
giai đoạn trẻ em. 

- Người khổng lồ là hậu quả do tuyến yên tiết ra quá nhiều hoocmôn. 

* Giải thích: Khi hoocmôn sinh trường được tiết ra CỊuá nhiều ở giai đoạn trẻ em 

dẫn đến tăng cường quá trinh phân chia tế bào, tăng sổ lượng tế bào và tăng kích 

thước tế bào tăng tổng hợp protein tạo người khổng lồ 

Khi hoocmôn sinh trưởng được tiết ra quá ít ờ giai đoạn trẻ em dẫn đến giảm 

quá trình phân chia tế bào,giàmiổng hợp protein -> tạo người bé nhỏ 

SỞ GIÁO oục VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ Tự TRỌNG 

Câu 1 
a. + Sau cơn mưa dầm,quá trinh thoát hơi nước cùa cây sẽ giảm. 

+ Sự thoát hơi nước giảm do các nguyên nhân sauí 

- Sau trận mưa, tất cả các tế bào biểu bi của lá đều trương nước, đã tạo một sức 

ép lên tế bào lồ khí làm giảm độ cong cùa tế bào, kết quà là lỗ khí khép lại gây cản 

trờ cho sự thoát hơi nước. 

- Vận tốc khuếch tán của các phân từ H2O ti lệ thuận với nhiệt độ và ti lệ nghịch 

với độ ẩm không khí. Sau khi mưa, độ ẩm không khí tăng và nhiệt độ giảm ^ toc 

độ khuếch tán cùa các phân tử nước từ trong lá ra ngoài không khí bị hạn chế. 

b. Bằng cách sử dụng oxi phóng xạ để theo dõi, người ta xác định được: 

- O2 phóng thích trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ các phân tử H2O đà 

bị quang phân li ờ pha sáng. 

- oxi chứa trong các phân tử nước được tái tạo và trong các phân từ glucozơ đêu 

có nguồn gốc từ C02,mà chi trong pha tối CO2 mới được sừ dụng nước được tái 

tạo trong pha tối. 

322 



Câu 2 

a. Chức năng của hồng cầu và đặc điểm, cơ chế hoạt động cùa yếu tố giúp thực 

hiện chức năng: 

+ Quy định nhóm máu; nhờ bề mặt hồng cầu có các hợp chất lipoprotein tạo 
kháng nguyên A, B, Rh hình thành các nhỏm máu. 

+ Vận chuyển và trao đổi khí, quan trọng nhất là vận chuyển O2: mỗi hồng 

cầu người chứa 280 triệu phân tử hemoglobin (Hb). Mồi phân tử Hb cấu tạo gồm 4 

chuồi polypeptit kết hợp với 4 nhân hem chứa Fe, do đó mồi phân tử Hb có khả 
nămg liên kết, vận chuyển 4 phân tử O2... 

+ Đệm pH máu: do Hb có khả năng liên kết với các ion Na^ hay -> muối 

kiềm BHb, khi hàm lượng H2C0,1 trong máu tăng (pH giảm), BHb sẽ tạo phản ứng 

làm tăng pH như sau: 

BHb + H2CO.1 -> BHCO3 + HHb (axit hemoglobinic) 

HHb là axit rất yếu 50 yới H2CO3, nên Hb có khả năng đệm mạnh hơn các 

protein huyết tương nhiều lần. 

b. + Khi xúc động, tức giận: cảm giác này tác động đến vùng dưới đồi -> tăng 

cường hoạt động cùa hệ thống thần kinh giao cảm -> kích thích tùy thượng thận 

phân tiết adrenalin và noradrenalin -> tăng nhị^tim -> huyết áp tăng. 

+ Ăn mặn; -> áp suất thẩm thấu của huyết tương tăng, sẽ kích thích vùng 

dưới đồi gây cảm giác khát -> phản ứng uống nhiều nước thể tích huyết tương 

tăng tăng huyết áp. 

Câu 3 
a. Phân biệt các hiện tượng: 

+ Hướng tiếp xúc: do ảnh hường của tác nhân cơ học (sự tiếp xúc, va chạm), tốc 

độ sinh trường ờ các bộ phận của cây không đều nhau, kết quả là cây sẽ mọc vòng. 

Ví dụ: cây leo quấn quanh cọc rào. 

+ Cảm tiếp xúc: do ảnh hường của sự tiếp xúc, trạng thái trương nước của 

các tế bào ờ một số vùng trên cơ thể thực vật thay đổi -> thay đổi trạng thái hoạt 
động cùa cây. 

Vi dụ: cành lá của cây trinh nữ cụp lại khi có va chạm. 

+ Hướng hóa: do tốc độ sinh trường ờ các bộ phận cùa cây không đều -> cây 

có tính hướng dương hoặc hướng âm đối với tác nhân hóa học. 

Vi dụ: rễ cây luôn hướng về phía nguồn dinh dưỡng tốt, tránh xa nguồn hóa chất 
độc hại. 

+ Cảm hóa học; do ảnh hường của các nhân tố hóa học, thực vật phản ứng 

bằng cách thay đổi trạng thái sinh lí của tế bào. 

Ví dụ: cây nhận biết các thông tin báo động bằng chất khí và có thể phản ứng 

bằng nhiều cách khác nhau (tùy loại tác nhân, tùy loài) 

b. Phản ứng ra hoa theo quang chu ki được kiểm soát bời sắc tố enzim 

phytocrom trong cây. Có 2 loại phytocrom: Pôóo kích thích sự ra hoa cùa cây ngày 
ngẩn và P730 kích thích sự ra hoa của cây ngày dài. 

Hai dạng này có khả năng biến đổi thuận nghịch với nhau như sau: 
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. Ban ngày, ánh sáng đỏ: P660 P730 

. Trong tối, ánh sáng đỏ thẫm: P730—> Póốo 

Đối với cây ngày dài: sử dụng ánh sáng đỏ để kích thích P660 P730, cây sẽ ra hoa. 

Đối với cây ngày ngắn: sử dụng ánh sáng đỏ xa để kích thích P730 —> PóóOí cây 
sẽ ra hoa. 

Câu 4 

a. + Cử động hô hấp: 

- Động tác hít vào: khi trung khu hít vào ở hành tủy bị kích thích sẽ hoạt động, 

hinh thành xung thần kinh li tâm điều khiển các cơ hô hấp co thể tích lồng ngực 

tăng thể tích phổi tăng —> áp suất trong phổi giảm -> không khí tràn vào phổi 

làm căng phế nang. 

- Động tác thờ ra: phế nang căng phồng sẽ kích thích các thụ cảm thể áp lực, 

hình thành xung hướng tâm ức chế trung khu hít vào đồng thời kích thích trung khu 

thở ra hoạt động —► các cơ hô hấp duỗi —> thể tích lồng ngực giảm —► thể tích phổi 

giảm —► áp suất trong phổi tăng —> khí từ phổi tràn ra ngoài —► phế nang xẹp xuống 

—► hình thành xung hướng tâm kích thích trung khu hít vào. 

+ Động tác hít vào do các cơ hô hấp tích cực co nên mang tính chủ động, còn 

động tác thở ra là kết quả tất yếu khi cơ hô hấp duỗi ra ở trạng thái nghi ngơi nên 

mang tính thụ động. 

+ Hướng tiến hóa chủ yếu của cơ CỊuan hô hấp là diện tích bề mặt trao đổi khí 

ngày càng tăng —^ tăng hiệu quả trao đổi khí. 

So với các động vật khác, hệ hô hấp của người có ưu điểm nổi bật: 

- Cơ quan hô hấp là phổi các động vật khác cấu tạo có nhiều vách ngăn tạo ra 

rất nhiều phế nang —> diện tích bề mặt trao đổi khí rất lớn. 

- Với dáng đi thẳng phối hợp hoạt động của các cơ hô hấp —► thể tích của 

lồng ngực và phổi rất dễ biến thiên —► khí hô hấp lưu thông tốt,đàm bảo sự chênh 

lệch khí giữa hai bên bề mặt phế nang cao —► hiệu quả trao đổi khí cao. 

b. + Trong ống tiêu hóa của người có các vi khuẩn cộng sinh giúp biến đổi thức 

ăn tốt hơn, thuốc kháng sinh tiêu diệt, làm giảỉTi bớt nhóip vi sinh vật cỏ lợi này —► 
sự tiêu hóa bị hạn chế một phần. 

+ Biện pháp khẳc phục: bổ sung các loại men vi sinh hoặc sử dụng các loại 

thức ăn lên men (sữa chua, rượu nho...) để hỗ trợ việc tiêu hóa,giúp phục hồi hệ vi 

sinh vật cộng sinh có lợi. 

Câu 5 

a. + Dưới tác dụng của các yếu tố giải phóng từ vùng dưới đồi, tuyến yên phân 

tiết FSH và LH để kích thích buồng trứng tạo hoocmôn ơstrogen (thúc đẩy sự phát 

triển các đặc điểm sinh dục phụ ở nữ, phát triển niêm mạc tử cung,..) và 

progesteron (thúc đẩy phát triển niêm mạc tử cung chuẩn bị đón trứng thụ tinh,..) 

+ Oestrogen và progesteron lại phối hợp với nhau tác dụng ngược trở lại ức 

chế vùng dưới đồi tiết các yếu tố phóng —> ức chế tuyến yên tiết FSH và LH: tác 

động ngược ám tính. 
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+ Dưới tác dụng của FSH, nang noãn tiết hormon ơstrogen, hàm lượng 
hoocmôn này tăng sẽ tác động ngược kích thích tuyến yên tăng tiết LH để thúc đẩy 
sự chín và rụng trứng: tác động ngược dương tính. 

b. + Do vỏ tuyến thượng thận có khả năng tiết hoocmôn androgen kích thích sự 
phát triên của các đặc tính sinh dục phụ nam tính. 

+ Lúc còn trè, buồng trứng hoạt động tích cực tạo nhiều hoocmôn ơstrogen 
quy định đặc điểm của nữ giới, tác dụng của androgen không được biểu hiện. Khi 

về già, buồng trứng ngưng hoạt động, tác dụng của androgen phát huy gây biến đổi 
các đặc diêm sinh dục phụ theo hướng nam hóa. 

+ Có thể sử dụng biện pháp bổ sung hoocmôn sinh dục nữ ơstrogen để khắc 
phục tinh trạng thiểu hormon do tuyến sinh dục ngưng hoạt động. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH LONG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN bỉnh khiêm 

Câu 1 

1. Hiện tượng; Dung dịch CaCl2 có màu xanh. 

Giải thích: 

- Xanh mêtìlen được hấp thụ vào tể bào long hút nhưng không được vận chuyển 

vào mạch gỗ mà chi nam ngoài các biểu bi do xanh mêtilen là chất độc đối với cây, 

nhờ tính hấp thụ chọn lọc của tế bào nên không cho xanh mêtilen đi qua vào mạch gỗ. 

- Việc rửa sạch bộ rễ chẳng qua là để cho thấy hoàn toàn không còn xanh 

metylen tự do dính bên ngoài bộ rễ. 

- Khi nhúng tiếp rễ cây vào CaCl2, lông hút của rễ lại hút nước và hút các ion 

Ca^* và cr cũng do hiện tượng thấm hút không chọn lọc cùa các tế bào lông hút 

cùa rễ theo chiều gradien nồng độ như đối với xanh mêtilen, ngược lại xanh 

mêtilen trong tb biểu bi của rễ cây thì sẽ di chuyển ra bên ngoài cũng do thuận theo 

chiều gradien nồng độ làm cho dung dịch bên ngoài từ không màu chuyển thành 

màu xanh. 

2. Có thể thúc đẩy nở hoa, đánh thức chồi ngủ bàng cách; nhiệt độ, hóa chất 

(hơi ete, cloroĩooc, nước oxi già,..) và các chất kích thích sinh trưòmg. 

3. * Rễ cây có khả năng đâm sâu, lan rộng, phân nhánh mạnh, có bề mặt và độ 

dài lớn hơn thân và lá gấp bội 

- Nhờ khả năng hướng nước và hướng hoá, rễ cây có thể chủ động tìm tới nguồn 

nước và các chất dinh dưỡng trong đất. 

- Cấu tạo các tể bào nhu mô rễ có áp suất thẩm thấu tăng dần từ ngoài vào trong 

(mỗi tế bào cạnh nhau có áp suất chênh lệch nhau 0,1 atm) 

* Cây hút nước từ môi trường chù yếu qua rễ và một phần qua lá; qua toàn bộ 

bề mặt cơ thể (thực vật thuỳ sinh). 
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- ở rễ nước được hút qua lông hút và phần tế bào non ở đầu rễ; qua cơ chế thụ 
động. 

Câu 2 
1. - Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế 

bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến...) 

- Xináp gồm: 

+ Chùy xináp; là phần tận cùng cùa sợi trục, chứa các bóng chứa chất trung 

gian hỏa học (axetincolin, norađrenalin, đôpamin, serôtônin,...) 

+ Màng trước xináp: là màng của nơron phía trước. 

+ Khe xináp. 

+ Màng sau xináp: là màng cùa thân nơron đứng sau có các thụ thể để tiếp 

nhận chất trung gian hóa học. 

- Các giai đoạn của quá trình truyền tin qua xináp: 

+ Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xináp và làm Ca^"^ đi vào trong chuỳ xináp. 

+ Ca^^ làm cho các bóng chứa chất trung gian hoá học gấn vào màng trước 

và vỡ ra. Chất trung gian hoá học đi qua khe xináp đến màng sau. 

+ Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ờ màng sau ẹây xuất hiện điện thế 
hoạt động ờ màng sau. Điện thê hoạt động hình thành lan truyên đi tiêp 

- Vì khi qua xinap xung thần kinh chi truyền theo một chiều nhất định, màng 

sau xinap không có chất trung gian hóa học để đi về phía màng trước và màng 

trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học 

2. - Bồ mặt trao đổi khí rộng, mòng, ẩm ướt, có nhiều mao mạch, có sắc tố hô 

hấp, có sự lưu thông khí. 

- Sự hoạt động nhịp nhàng của xương nắp mang và miệng tạo dòng nước chảy 

một chiều liên tục từ miệng đến mang. 

- Cách sấp xếp mao mạch trong mang giúp máu chảy trong mạch song song và 

ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài mao mạch. 

3. Có, tim đập nhanh hơn. Vì nồng độ O2 giảm, CO2 tăng lên trong máu sẽ kích 

thích thụ quan hóa học ở xoang động mạch cảnh, cung động mạch chù và cơ quan 

thụ cảm hóa học trung ương ờ hành tùy làm tim đập nhanh và mạnh hơn 

Câu 3 

1. 
Chỉ tiêu Cừ động ở ỉả căy me Cử động 

ở lá cây trinh nữ 

Bản chất Thuộc loại ứng động sinh trưởng Thuộc loại ứng động 

không sinh trường 

Tác nhân kích thích Nhịp ngày đêm (ánh sáng) Sự va chạm cơ học 

Cơ chế Do tác động của auxin dẫn đến 

sinh trường không đều ở mặt 

trên và mặt dưới lá 

Do sự thay đổi sức 

trương nước cùa tế bào 

chuyên hóa nằm ờ 
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cuống lá, không liên 

quan đến sinh trưởng 

Tính chất biểu hiện Có tính chu kì (ngày đêm), 

biểu hiện chậm hơn 

Không có tính chu kì, 

nhanh hơn 

Ý nghĩa Giúp lá xòe ra khi có ánh sáng 

để quang hợp 

Giúp lá tránh tổn thương 

trước tác động cơ học. 

2. Glucôzơ được tạo ra qua quá trình quang hợp sử dụng cho các quá trình: 

- Tế bào sử dụng trong quá trình hô hấp tế bào, cung cấp năng lượng. 

- Lượng glucôzơ thừa được chuyển hóa thành saccarôzơ để vận chuyển đến các 

cơ quan dự trữ 

- Một lượng lớn đồng hóa tại lá chuyển thành tinh bột dự trữ tạm thời trong lá, 

khi quang hợp dừng (trong tối, ban đêm) các enzim chuyển hóa tinh bột trở lại 

thành đường 

3. Cơ chế quá trinh hình thành ATP đầu tiên trong hô hấp ở thực vật: giai đoạn 

đường phân 

- Hoạt hóa các phán tử đường hằng cách ígp ra các este photphat 

+ Glucôzơ + ATP glucôzơ - 6. photphat -> fructôzơ - 6 photphat (do 

enzim phôtphohe.xô izomeraza) 

+ hoặc: saccarôzơ (do enzim invertaza) fructôzơ (fuctokinaza) -> 

fructôzơ - 6 photphat 

+ fructôzơ - 6 photphat + ATP fructôzơ - 1,6 điphotphat 

- Phân cắt phân từfructôzơ-J, 6 điphotphaí: 

+ fructôzơ -1, 6 điphotphat (do enzim andolaza) -> anđêhit - 3 - phôt 

phoglixêric + phôtpho điôxiaxêtôn 

+ phôtphođiôxiaxêtôn có thể bị khử tạo thành a - glixêrô phôtphat (nguồn 

gốc của glixêrol trong chất béo) hoặc có thể bị biến đổi hoàn toàn thành anđêhỉt - 

3-phôtphoglixêric dưới tác dụng của enzim phôtpho triôizômêraza 

- Ô xi hóa anđêhit - 3 - phôt phoglixêric (do enzim đêhiđrôgenaza) + NAD 

NADH + axit 1,3- phót phoglixêric: 

2 gốc photphat của axit điphôt phoglixêric này rất khác nhau về năng lượng. 

Gốc phôtphat liên kết với nguyên tử c thứ nhất thuộc loại anhidrit và có thế năng 

vận chuyển cao hơn so với gốc phôtphat liên kết với c thứ 3 -> nó dễ được chuyển 

cho ADP ->ATP + axit 3 - phôt phoglixêric (do enzim phôtpho glixêrôkinaza) -> 

axit 2 - phôt phoglixêric (do enzim phôtpho glixêrômutaza) 

- Biến đối axit phôt phoglixêric thành axit piruvic 
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axit 2 - phôt phoglixêric (do enzim ênolaza) bị mất nước —> axit phôt pho 

ênolpiruvic —> chuyển p cho ADP -> ATP thứ 2 + axit ênolpiruvic (do enzim 

piruvatkinaza) -> axit piruvic 

=> Sản phẩm tạo thành: 

4 ATP - 2 ATP = 2 ATP, 2 phân tử NADH và 2 phân tử axit piruvic 

Phưorng trình tổng quát cùa đường phân: 

CèHiìOô + 2NAD' + 2ADP + 2H3PO4 2CH3COOH + 2ATP + 2NADH +2H\ 

Câu 4 

1. - Lao động quá mức làm hô hấp nội bào gia tăng để đáp ứng nhu cầu năng 

lượng cho cơ thể —> lượng CO2 tạo ra nhiều hơn bình thường sẽ hòa tan trong huyết 

tương thành H2CO3 phân li thành H' và HCO3 . Sự có mặt của ion làm pH 

máu giảm thấp. 

- Hậu quả: nếu tình trạng kéo dài, máu nhiễm axit sẽ dẫn tới ngất xỉu, hôn mê, 

có thể chết nếu không phục hồi pH trờ lại cân bằng. 

2. - Nguyên nhân gây ra tiếng tim: do khi van tim đóng ->rung động các lá van 

và của dịch xung quanh tạo thành tiếng lan đi khắp lồng ngực. 

- Các thông số 

+ Tiếng tim thứ nhất còn gọi là tiếng tâm thu vì nó xuất hiện ở đầu giai đoạn 

tâm thất thu do đỏng van nhĩ — thất, co cơ tâm thất —> tống máu vào động mạch 

ứng với huyết áp tâm thu (huyết áp tối đa) 

+ Tiếng tim thứ 2 còn gọi là tiếng tâm trương vì nó xuất hiện ờ đầu giai đoạn 

tâm trương do đóng các van tổ chim ở gốc động mạch chù và động mạch phổi 

ứng với huyết áp tâm trương (huyết áp tối thiểu) 

3. - Thí nghiệm chứng minh : 

+ Cắt đứt rễ trước và rễ sau cùa một đốt tuỳ sổng bất kì của một con vật 
thí nghiệm. 

+ Các rễ trước có các sợi li tâm, còn trong rễ sau có các sợi hướng tâm. 

+ Neu ta kích thích đầu trung tâm của rễ sau Bằng dòng điện và ghi điện thế 
từ đầu trung tâm của rễ trước trên máy hiện sóng, ta có thể ghi được một loạt điện 

thế hoạt động. 

+ Neu ta kích thích vào đầu trung tâm của rễ trước và ghi điện thế ở rễ sau, 

ta không thấy có các điện thế hoạt động xuất hiện trên máy hiện sóng. 

-> Điều đó có nghĩa là các xung động thần kinh truyền qua các xináp chỉ theo 

một chiều nhất định. Dần truyền một chiều hưng phấn qua xináp là tính chất chung 

của tất cả các xináp ngoại vi cũng như các xináp trong hệ thần kinh trung ương. 

- Trong các sợi thần kinh, hưng phấn có thể dẫn truyền theo hai chiều, còn trong 

hệ thần kinh trung ương hưng phấn chi dẫn truyền theo một chiều từ nơron thụ cảm 

qua các nơron trung gian đến nơron vận động. Hiện tượng này được gọi là quy luật 

dẫn truyền hưng phấn một chiều trong các trung khu thần kinh. 

328 



Câu 5 
1. - TN chứng minh cho hiện tưọng: tim co bóp tổng máu theo từng nhịp nhưng 

máu trong hệ mạch vẫn chảy liên tục thành dòng. 

- Giải thích: khi tim co bóp tạo ra I lực khá lớn, I phần lực dùng để đẩy máu 
chảy trong hệ mạch, 1 phần làm động mạch dãn ra. Vì thế khi tim dãn, nhờ tính đàn 

hồi của thành động mạch, máu vẫn chảy liôn tục trong hệ mạch. 

- Kết luận: tính đàn hồi của thành động mạch có tác dụng làm cho máu chảy 

liên tục thành dòng mặc dù tim co bóp từng đợt, đồng thời làm tăng lưu lượng máu 
đối với mỗi co bóp cùa tim nên tiết kiệm được năng lượng co tim. 

2. - Nhịp tim/ phút tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể. Động vật càng nhỏ thì 

nhịp tim càng cao và ngược lại 

- Có sự khác nhau về nhịp tim ờ các loài động vật trên là do ti lệ diện tích bề mặt cơ 
thể/ thể tích cơ thể khác nhau, động vật càng nhỏ tỉ lệ này càng lófn -> tiêu tốn nhiều năng 

lượng cho duy ữì thân nhiệt, tốc độ chuyển hóa cao, nhu cầu oxi cao, nhịp tim cao 

3. - Mục đích: kích thích cây sinh trưởng tốt, nhanh chóng ra hoa, đậu quả 
- Cơ sờ khoa học: cắt đứt dòng vận chuyển cùa mạch rây, giữ lại chất dinh 

dưỡng ở phần trên -> kích thích sinh trường, phát triển 

4. - Xitokinin 

- Tác động sinh lí 

+ Tăng sự phân chia tế bào mô phân sinh. 

+ Kích thích phân chia tế bào, hùih thành cơ quan mới 

+ Kích thích sự phát triển chồi bên 

+ Làm chậm sự hoá già cùa lá (liên quan ngăn chặn phân hủy protein, axit 

nucleic, diệp lục) 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NANG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 
Câu 1 

a. Vai trò cùa sự thoát hơi nước ờ cây xanh 

- Động lực tận cùng phía trên đảm bảo cho dòng nước đi lên. 

- Đảm bảo cho sự hấp thụ khoáng, cô đặc chất hữu cơ ờ lá. 

- Khí khổng mờ rộng tạo điều kiện cho khí CO2 và O2 đi qua. 

- Đảm bảo lá không bị đốt nóng và tham gia điều hòa khí hậu môi trưòmg. 

b. Vai trò cùa nguyên tố vi lượng 

- Vai trò cấu trúc: Tham gia vào cấu hình không gian ổn định cùa protein, axit 

nucleic, vitamin, enzim. 

- Vai trò điều tiết: thông qua hoạt động cùa các enzim để điều tiết các quá trình 

chuyển hóa vật chất, sinh trường, phát triển, sinh sản ờ thực vật. 

c. Điểm khác biệt về hình thái giữa lá cây ờ thực vật C3 và C4 là 

- Lá cây thực vật C3: xếp năm ngang trong không gian, thường là cây 2 lá mầm, 

mặt trên nhu mô giậu đậm hơn mặt dưới nhu mô khuyết và có nhiều khí khổng 

- Lá cây thực vật C4: xếp thẳng đứng theo không gian với gân song song 

thưòmg là cây 1 lá mầm, ờ phần thịt lá có tế bào bao quanh bó mạch. 
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d. Phân biệt 

- Điểm phân biệt 

Quang hợp Hô hấp 

- Electron đến từ lục lạp. 

- Năng lượng là ánh sáng mặt trời. 

- Electron cuối cùng được NADP' thu 

nhận thông qua hệ thống ánh sáng I và 

hệ thống ánh sáng II. 

- Electron đến từ các chất hữu cơ ờ ti 

thể. 

- Năng lượng được tích lũy trong các 

liên kết hóa học của phân tử họfp chất 

hữu cơ. 

- Electron được O2 thu nhận thông qua 

chuỗi chuyền electron hô hấp để tạo ra 

ATP và H2O. 

- Năng lượng được hình thành và sử dụng; 

ATP được hình thành trong quá trình photphoryl hóa ở quang hợp (lục lạp) 
và oxi hóa ờ màng trong ti thể, đều co sự tham gia của ATP- synteta^. 

+ ATP được dùng chuyển tải các ion H‘ qua màng. 

+ ATP được dùng vào mọi quá trình hoạt động sống cùa tế bào, cơ thể. 

CÂU 2 

a. Phần biệt vè chức nâng hô hấp 

Ống khí ở chim Ống khí ở sâu bo 
- Mao quản khí (phế nang). 

- Vận chuyển khí 

- Trao đổi khí với mao mạch. '' 

- Sự trao đổi khí diễn ra liên tục và 
hiệu quả cao. 

- Đưcmg dẫn khí (khí quản) 

Vận chuyển khí. 

- Trao đổi khí trực tiếp với tế bào. 

- Sự trao đổi khí chì phù hợp với cơ thể 
có kích thước nhỏ. 

b. - Xơ vữa động mạch là do lipit lắng đọng nhiều và các mảng bám cholesteron 
ờ thành động mạch. 

- Hậu quả: 

+ Giảm khả năng đàn hồi cùa thành động mạch. 

+ Giảm tổc độ chảy của máu. 

+ Gây tăng huyết áp động mạch. 

c. Cơ chế điều hòa huyết áp bằng thể dịch; 

- Khi huyết áp tăng, nhóm tế bào trên thành tâm nhĩ tiết ra ANF có tác dụng làm 

cho các tê bào thành ông lượn xạ hạn chê tái hấp thụ Na* nên Na* thải theo nước 
tiêu, giảm thê tích máu do đó huyết áp giảm. 

- Khi huyết áp giảm, gan sẽ tiết ra agiotensinogen và thận tiết rennin và enzim 

phôi hợp với nhau biến agiotensinogen thành angiotensin 11 đưa đến thận tác động 

thận giữ Na* do đó thê tích máu tăng, tăng nhịp tim, mạch ngoại vi co lại, nên 
huyết áp tăng. 
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d. Vai trò cùa thể vàng 

- LH cùa tuyến yên kích thích thể vàng tiết progesterol 

- Progesterol cỏ tác dụng làm niêm mạc tử cung phát triển dày, xung huyết tạo 

điều kiện thuận lợi để phôi đến làm tổ 
- Progesterol kìm hãm tuyến yên tiết FSH ngăn chặn sự phát triển và chín cùa 

trứng mới. 

- Sự bài tiết của progesterol cùa thể vàng phụ thuộc vào nồng độ LH.. 

Câu 3 

a. Thí nghiệm chứng minh auxin 

- Went đã chứng minh vai trò auxin năm 1962. 

- Chất này được sản sinh nhiều ờ đinh bao lá mầm các loài thân cỏ. 

- Ánh sáng tạo sự di chuyển auxin về phía đối diện. 

- Auxin có tác động tới tính hướng sáng của chồi thân. 

b. Những nhận định • 

1. Sai. Vì: Các vận động không định hướng có liên quan tới sự phân chia và lớn 

lên của tế bào cùa cây là ứng động sinh trường. 

2. Sai. Vì tua cuốn của cây thực chất do sự biến dạng của lá. 

3. Sai. Vi ứng động sinh trường là vận động^có liên quan tới sự phân chia và lớn 

lên các tế bào cùa cây. 

4. Đúng 

c. Những vận dộng sau áây của cây thuộc loại ứng dộng. 

Hiện tưọng ứng động 
sinh trưỏng 

ứng động 

không sinh trưởng 

l. Hoa cây Bồ công anh nở lúc 

sáng và cụp lại khi tối 

X 

2. Vận động bắt mồi cùa cây nắp 

ấm 

X 

3. Lá cây trinh nữ bị cụp lại khi 

bị va chạm 

X 

4. Đánh thức chồi ngủ ở cây bàng X 

d. - Hướng động xảy ra chậm vì: 

+ Liên quan đến sự phân bố auxin 

+ Liên quan đến sự sinh trưởng và phân chia cùa tế bào. 

- Cảm ứng xảy ra nhanh vì: 

+ Không liên quan đến hệ hoocmôn sinh trưởng. 

+ Chì liên quan đến các yếu tố tức thời như sức căng, sức trưorng nước. 

Câu 4 

a. Tiến hóa cùa hệ tuần hoàn. 

- Từ chưa có hệ tuần hoàn: động vật đơn bào, thủy tức, giun dẹp. 

- Xuất hiện hệ tuần hoàn hở: thân mềm, chân khớp. 
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- Xuất hiện hệ tuần hoàn kín, có tim 2 ngăn với 1 vòng tuần hoàn ở cá. 

- Xuất hiện 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, máu pha trộn nhiều ở lưỡng cư, pha 
trộn ít ờ bò sát. 

- Hoàn thiện và tiến hóa nhất với 2 vòng tuần hoàn, tim 4 ngăn, máu không 
pha ờ chim, thú. 

b. I. sẳp xếp 

- Các động vật nêu trên đều thuộc hệ tuần hoàn kín. 

- Cá chép tim 2 ngăn, một vòng tuần hoàn, máu không pha. 

- Êch tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha nhiều. 

- Rắn tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha ít. 

- Chim bồ câu tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu không pha. 

2. - Máu pha trộn nhiều nhất: Ếch. 

- Máu không pha trộn ở cá, chim bồ câu. 

c. Sự đỏng mở cùa các van như sau: 

- Khi tâm thất bắt đầu co, thì tâm nhĩ bắt đầu dãn sự chênh lệch về áp suất giữa 
tâm nhĩ và tâm thất làm đóng van nhĩ - thất. 

- Khi các cơ tâm thất bước vào pha co đẳng tích cả 4 van: 2 van nhĩ thất và 2 
van thất động đều đóng. 

- Khi lực co tâm thất tạo ra 1 áp lực lớn hơn huyết áp tối thiểu ờ động mạch chủ 
và động mạch phổi thì các van thất động mờ để bước vào pha tống máu. 

Câu 5 

a. - Các loại hoocmôn ờ thực vật: 

+ Kích thích sinh trường: Auxin, xitokinin, giberelin. 

+ Kìm hãm sinh trường: Axit abxixic, etylen. 

- Vai trò: -v 

+ Auxin: kích thích sự kéo dài của rễ, phân chia và phát triển quả, ưu thế 
ngọn, hướng sáng và hướng đất, dãn thành tế bào. 

+ Xitokinin: Kích thích sự phân chia và sinh trường tế bào, kích thích sự nảy 
mẩm, ra hoa, làm chậm sự già hóa. 

+ Giberelin: Thúc đẩy sự nảy mầm của hạt và chồi, kéo dài tế bào, tạo quả 
không hạt. 

+ Axit abxixic: Kìm hãm sự sinh trường cùa cành lóng, đóng khí khổng khi 
gặp hạn, kích thích lá rụng, ngủ nghỉ, hoocmôn cùa sự hóa già. 

+ Etilen: Thúc đẩy quả chín, đối nghịch với tác động của auxin, kìm hăm 
sinh trường và phát triên của rê, lá, hoa, gây rụng lá, rụng quả. 

b. - Sự ra hoa cùa thực vật chịu sự chi phối cùa các nhân tố: Tuổi của cây, điều 
kiện ngoại cảnh, Aorigen, quang chu kì, phitocrom. 

- Vai trò cơ bản của các nhân tố: 

+ Tuổi cùa cây: Đến tuổi cây có hoa, có một lượng hoocmôn xác định, thúc 
đây sự ra hoa của cây. 
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+ Điều kiện ngoại cành: Như khi nhiệt độ thấp (xuân hóa) tác động sự ra hoa của 

lúa mi. Ngoài ra còn chịu ảnh hưòng của chế độ dinh dưõng, độ ẩm, lượng CO2. 

+ Plorigen - giberelin tạo đế hoa + antenzin kích thích mầm hoa. 

+ Quang chu kì: Thời gian chiếu sáng và bóng tối ảnh hường đến sự ra hoa. 

+ Phitocrom: sắc tố enzim tham gia vào quang chu kì. Trong đêm dài (ngày 

ngắn) và ở lần chiếu cuối cùng: Phitocrom đỏ (Pôôo) kích thích ra hoa cây ngày dài, 

phitocrom đỏ xa (P7.w) kích thích ra hoa cây ngày ngăn. 

c. - Tên loại hooc mon là Aldosteron. 

- Aldosteron được tiết ra ở phần vò của tuyến thượng thận. 

- Vai trò cơ bản cùa Aldosteron: Nêu tiết ra đủ thì tái hấp thụ Na^ nên khônẹ có 
Na* thải qua nước tiểu. Nếu thiếu thi Na* không được tái hấp thụ nên bị thải hểt ra 

nước tiểu. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN 

Câu 1 

a. - Quang phổ ánh sáng đầy đù, hiệu quả quang hợp cao hơn quang phổ ánh 

sáng đơn sắc toàn tia đò. 

- Vì diệp lục a hấp thụ mạnh tia đỏ và thực hiện đầy đủ chức năng quang hợp 

nhưng khi diệp lục a mất điện tử sẽ lấy điện tử tữ diệp lục b (photphorin hóa không 

vòng) mà diệp lục b hấp thụ mạnh tia bước sóng ngăn 

b. - Cây thiếu lưu huỳnh (S) 

- Cơ sờ: thiếu s ức chế sự tổng hợp protein chứa s -)• giảm cường độ quang 

hợp, giảm tốc độ sinh trường. Nếu thiếu nghiêm trọng diệp lục sẽ bị phá hủy và có 

thể cơ thể bị phân giải 

c. Tên: Chu trình cố định CO2 ở thực vật CAM 

- Xảy ra tại lục lạp cùa tế bào mô giậu 

- A: Ban đêm, B: Ban ngày, 1; Tinh bột, 2: PEP, 3: AOA, 4; AM, 5: AM, 6: CO2 

Câu 2 

a. + Con đường vận chuyển vật chất: 

- Động vật có hệ tuần hoàn hờ: Tim bơm máu vào động mạch -> khoang 

máu và trộn với nước mô tạo hồn hợp máu nước mô, trao đổi trực tiếp với tế bào 

-> tĩnh mạch tim. 

- Động vật có hệ tuần hoàn kín: Máu từ tim -> động mạch mao mạch 

tĩnh mạch Tim. 

Tại mao mạch (ở các cơ quan) xảy ra trao đổi chéo giữa máu và nước mô qua 

thành mao mạch. 

+ Động lực vận chuyển vật chất 

Vận chuyển máu đến các cơ quan là tim 

Tim co bóp tạo áp lực đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn. 

b. Một số động vật ít cỏ tuyến mồ hôi điều hòa nhiệt cùa cơ thể bằng cách; 
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+ Tăng mất nhiệt: Há miệng, thè lưỡi, thờ nhanh hơi nước mang theo nhiệt từ 
phôi ra ngoài qua hô hâp. 

+ Nhiệt độ trong máu tăng: Kích thích trung khu chổng nóng giảm quá trình oxi 

hóa các chất trong tế bào —> tăng mất nhiệt. 

c. Cơ thể mất nước dẫn tới huyết áp giảm —> tăng cường tái hấp thu nước ở thận. 

- Tăng cảm giác khát dẫn tới uống nước bù để duy trì huyết áp. 

- Do mất nhiều dịch vị có tính axit dạ dày —> pH máu giảm kích thích trung khu 
hô hấp thay đổi nhịp hô hấp điều chình CO2 và pH máu. 

- Dịch gian bào và nước từ tế bào đi vào máu. 

- Co các mạch ngoại vi. 

Câu 3 

a. * Giống: 

- Hình thức vận động đều dựa vào sự thay đổi nồng độ ion K\ áp suất thẩm 
thấu và sức trương của te bào. 

- Tác động cơ học làm K*^ ra khỏi tế bào dẫn tới áp suất thẩm thấu và sức trương 

nước cùa tê bào giảm đột ngột —> lá cụp xuông. 

- Áp suất thẩm thấu của tế bào và sức trương nước tăng -> lá xòe ra. 
* Khác; 

Cây trinh nữ Cây bắt mồi 
- Mọc hoang dại khắp nơi - Mọc vùng đất nghèo dinh dưỡng nhất 

là nghèo đạm (thường là vùng đất cát) 
- Lá cụp hay xòe phụ thuộc vào tác 
động cơ học và cả ánh sáng. 

- Lá cụp hay xòe phụ thuộc vào tác 
động cơ học cùa con mồi 

- Thời gian cụp lá và đến lúc lá mờ-ngắn 
khoảng vài phút. 

-s 

- Thời gian từ lúc cụp lá đến lúc mờ dài 

hơn khoảng vài giờ sau khi phân hủy hết 
protein của con mồi. 

b. Chôi ngủ: Khi gặp điều kiện bất lợi (nhiệt độ thấp kéo dài, trời lạnh, tuyết 

•■ợi) -> trao đôi chất diễn ra yếu, rễ ít trao đổi chất dinh dưỡng, cường độ hô hấp 

yêu -> cây chuyên sang dạng sống tiềm sinh -> các chồi ở trạng thái ngủ. 
* Đánh thức chồi ngủ, hạt ngủ: 

- Đánh thức chòi ngủ dùng các hóa chất như hơi este, clorofooc, dicloetan, 
H2O2, thioxianat và các hợp chất kích thích sinh trường. 

- Đánh thức hạt ngủ: xử lí các nhân tổ nước, oxi, nhiệt độ: 

+ Nước: hạt trương nước tăng cường tính thấm của khí. Nước chuyển từ 
trạng thái keo thạch cùa chât nguyên sinh sang trạng thái dịch keo làm trao đổi chất 

diên ra mạnh, tăng chuyên hóa tinh bột thành đường kích thích hạt nảy mầm. 

+ Oxi: phân giải các chât hữu cơ trong hạt, kích thích các hoạt động sinh lí 
khác tạo điêu kiện cho phôi này mầm. 

+ Nhiệt độ: lăng tính hòa tan của oxi vào phôi, xúc tiến các quá trình biến 
đổi sinh hóa, tăng cường độ hô hấp. 
Câu 4 

a. Chiều hướng tiến hóa cùa hệ tiêu hóa: 

- Cấu tạo ngày càng phức tạp; từ không bào tiêu hóa túi tiêu hóa -> ống tiêu hóa. 
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- Từ tiêu hóa nội bào đến tiêu hóa ngoại bào nên động vật ăn được thức ăn có 
kích thích lớn hơn. 

- Chuyên hóa về chức năng ngày càng rõ rệt. Sự chuyên hóa cao của các bộ 
phận trong ổng tiêu hóa đã tăng hiệu quả cùa quá trình tiêu hóa thức ăn. 
ưu điểm tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa: 
- Thức ăn đi theo một chiều, không bị trộn lẫn chất thải. 
- Dịch tiêu hóa không bị hòa loãng như ở túi tiêu hóa. 
- Ống tiêu hỏa hình thành các bộ phận chuyên hóa thực hiện các chức năng 

khác nhau như: tiêu hóa cơ học, hóa học, hâp thụ các thức ăn mà ở túi tiêu hóa 
không có sự chuyên hóa. 

b. - Do cấu tạo cùa hệ thần kinh ống hoàn thiện hơn, số lượng tế bào thần kinh 
rất lớn và tập trung lại nên sự phối hợp và xử lí thông tin tốt hơn, thuận lợi cho việc 
học tập và rút kinh nghiệm. 

- Phản ứng động vật thần kinh ông phức tạp và hiệu quả hơn. 
c. - Do tầng cutin chuyển thành bộ xương ngoài đã vô hiệu hóa hoạt động cùa 

các bao cơ. 
Tim chưa trờ tliành I cơ quan chuyên hóa đủ mạnh để thắng lực ma sát cùa mao mạch. 
=> Chuyển sang hệ tuần hoàn hờ là kết quả của 1 quá trình thích nghi với vận 

chuyển máu trong điều kiện sức co bóp cùa tim chỉ mới tạo áp lực thâp đủ cho máu 
dồn vào khe hổng tế bào, thực hiện trao đổi chất với tế bào 1 cách dê dàng rồi trờ 
về tim qua lỗ bên tim do mạch lưng biến thành. 
Câu 5 

a. + Hoocmôn thực vật là họrp chat hữu cơ do bản thân cơ thể tiết ra có tác 
dụng điều hòa hoạt động giữa các phần khác nhau trong cây. 

+ Đặc điểm: 
- Hợp chất hữu cơ phân tử thấp, được tạo nên ờ phần cơ thể và di chuyển 

đến các phần khác, gây hiện tượng kích thích hoặc ức chế sinh trường. Với nông độ 
rất thấp gây biến đổi lớn trong cơ thể. 

- Trong cây hoocmôn di chuyển trong mạch gỗ và mạch libe. 
- Phitohoocmôn có tính chuyên hóa thấp hơn so với động vật bậc cao, 

hoocmôn hoạt hóa cả một chương trinh phát sinh hình thái, nhiều quá trình và 
nhiều phản ứng sinh hóa. 

b. - Người nhỏ bé là hậu quả do tuyến yên tiết quá ít hoocmôn sinh trường (GH) 
vào giai đoạn trè em. 

- Người khổng lồ do tuyến yên tiết quá nhiêu GH vào giai đoạn trẻ em. 
- Giải thích; Do hoocmôn sinh trường tiết ra quá nhiêu ờ giai đoạn trẻ em dân 

đến tăng cường quá trinh phân chia tế bào, tàng số lượnạ tế bào và kích thước tế 
bào (qua tông hợp protein và tăng cường quá trình phát triên của xương. 

c. - Sử dụng hoocmôn sinh trường auxin và xitokinin. 
- Auxin cỏ tác dụng kích thích ra rễ. 
- Xitokinin có tác dụng kích thích ra chồi. 
- Điều chinh ti lệ Auxin/Xitokinin kích thích mô sẹo thành cây con. Nồng độ 

auxin cao hơn xitokinin kích thích sự ra rễ. Ngược lại xitokinin cao -> kích 
thích sự nảy chồi. 
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NĂM 2011 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN 

TRƯỜNG THPT LƯONG VĂN CHÁNH 

Câu 1 

1. Sự khác nhau giữa tiêu hoá nội bào và liêu hoá ngoại bào? Những ưu điểm 

của tiêu hoá thức ăn ưong ốhg liêu hoá so với ưong túi tiêu hoá? 

2. Hoạt động của cơ lim có gì khác hoạt động của cơ vân? Nguyên nhân sự khác 
nhau đó? 

Câu 2 

1. Con đường vận chuyển nước, chât khoáng hòa tan và chât hữu cơ trong cây? 

Động lực vận chuyển của các con đường đó? 

2. Tại sao các biện pháp bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả đều nhằm mục 

đích giảm thiểu cường độ hô hấp. Có nên giảm cường độ hô hâp đến 0 
không? Vì sao? 

3. Ánh sáng dưới tán cây khác ánh sáng nơi quang đãng về cường độ hay thành 

phân quang phô? Hai loại ánh sáng trôn thích hỢp với những nhóm thực vật 
nào? 

4. Những cây lá màu đỏ có quang hỢp đưỢc không? Tại sao? 

Câu 3 

1. Nôu sự tiến hoá của lim và của hộ tuần hoàn? 

2. Nhịp lim là gì? Mối liôn quan giữa nhịp tim và khối lượng cơ thể? 

3. Nhịp tim của một số loài: Voi; 25 - 40; LỢn: 60 - 90; Mèo: 110 - 130... Giải thích 

lại sao các loài động vật lại có nhịp tim khác nhau như trôn? 

4. Tại sao khi đun bếp than ưong phòng kín gây hiện tượng ngạt thở? 

5. ơ người bình thường hàm Iượng đường trong máu luôn ổn định. Nêu tên hai 

hormone chính tham gia điều hoà đường huycl. Nguồn gốc và chức năng cơ 
bản của hai hormonc đó? 

Câu 4 

1. Cây vải thiều đặc trưng ở miền Bắc. Tại sao khi đưa vào miền Nam trồng lại 
không ra hoa? Từ đó rút ra ứng dụng gì? Để ngăn ngừa sự ra hoa của cây 

ngày ngắn la phải làm gì? 

2. Vì sao trong mô thực vật xảy ra quá trình khử niưal? 

3. So sánh những đặc điểm giống nhau và khác nhau của các hình thức vận động 
ở cây trinh nữ và cây bắt mồi? 
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Câu 5 

1. Các túi khí ở chim có lác dụng gì? Hiện tượng “hô hấp kép” ờ chim là gì? 

2. Thí nghiệm cắt rời tim ếch, kích thích lim ếch bằng dòng điện cảm ứng với 

cường độ thâ'p và cường độ đủ mạnh, cơ tim sẽ phần ứng như thế nào? Kết 

quả thí nghiệm đã chứng minh cho tính chất sinh lí gì của cơ tim? 

3. Hai loại hoocmon gibôrclin và axit abxixic có tác dụng trái ngược nhau. Đúng 

hay sai? Giải thích? 

4. Tiến hành thí nghiệm chứng minh hô hấp sử dụng khí oxi với nguyên liệu và 

dụng cụ thí nghiệm sau; 

- Hạt lúa, ngô, đậu nảy mầm. 

- Lọ thủy tinh rộng miệng thể tích 200 - 300ml. 

- Nút cao su có móc. 

- Túi đựng hạt và quc diêm. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

Câu 1 

Nước được hấp thụ từ đất vào cây qua rễ theo hai con đường: 

a) Đó là hai con đường nào? Nêu những đặc điểm lợi và bất lợi của hai con 

đường đó? 

b) Nhiều loài thực vật không có lông hút thì cây hấp thụ nước và ion khoáng 

bằng cách nào? 

c) Vì sao diện tích bề mặt lá lớn hơn diện lích toàn bộ khí khổng nhưng lượng 

nước thoát ra qua cutin lại ít hơn? 

d) Trình bày phương pháp chiều rút sắc tô" từ lá. 

Câu 2 

a) Nêu sự tiến hoá và ý nghĩa sự tiến hoá của tim và của hệ tuần hoàn. Sau 

khi hủy tim ếích và mổ lộ tim rồi nhỏ vào dung dịch muối sinh lí, tim ếch còn 

hoạt động không? Tại sao? 

b) Nhịp tim là gì? Nhịp tim của một số loài động vật như sau; voi 35 - 40 

nhịp/phút, cừu 70 - 80 nhịp/phút, mèo 110 - 130 nhịp/phút, chuột 720 - 780 

nhịp/phút. Em có nhận xét gì về môi liên hệ giữa nhịp tim và khôi lượng cơ thể? 

Giải thích tại sao các động vật trên có nhịp lim khác nhau? 

c) Các câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai thì sửa lại cho đúng. 

- Lông nhung đẩy thức ăn đi trong ruột non. 

- ở người quá trình liêu hoá xảy ra chủ yếu ở dạ dày nên nhiều người bị đau 

dạ dày. 

- Để giảm cân tô"l nhâ"t nên lựa chọn một khẩu phần hydratcacbon thấp calo. 
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- Nêu khẩu phần đưỢc cấp một số axil amin ihiôì yếu xác định, cơ thể có thể 
chế lạo các thứ axil amin khác. 

d) Hệ liêu hoá ở thỏ thải ra hai loại phân, phân có màu xanh và phân có màu 
đcn, thỏ thích ăn lại phân nào? Tại sao? 

Câu 3 

a) Thân cây 2 lá mầm lớn lên bề ngang là do bộ phận nào? Giải thích hiện 
tưỢng vòng gỗ ở thân cây 2 lá mầm? 

b) Mức độ ưu thô ngọn phụ thuộc vào tỉ lệ giữa 2 loại hoocmon ưong cây. 
Hãy cho biết đó là 2 loại hoocmon nào? Giải thích? 

c) Trên 1 cây bạch đàn non cao 5m, người la đóng 2 đinh dài theo chiều 

ngang và đôi diện nhau vào thân cây, ở độ cao Im. Ngày nay cây đó cao lOm. 

Chiều cao nơi đóng đinh so với mặt đất và khoảng cách 2 đinh có thay đổi 
không? 

d) So sánh hiện iượng cảm ứng khép lá của cây trinh nữ khi có vật lạ chạm 
vào vơi hiện iượng đóng mở khí khổng của lá cây? 

Câu 4 

a) Nôu điểm khác nhau giữa phát ưiển qua biến thái hoàn toàn và không 
hoàn loàn ở côn trùng? 

b) ở động vật bậc thâp có hộ thần kinh dạng lưới và hộ thần kinh dạng chuỗi 

hạch, các lập tính của chúng hầu hô'! là tập lính bẩm sinh, tại sao? 

c) Mô lả lập lính sinh sản của ong bắp cày? Cơ sở thần kinh của tập Unh là gì? 

d) Trong các hộ đệm: bicacbonat, phôtphal, prôlôinat, hệ đệm nào là mạnh 
nhât đôi với sự cân bằng pH nội môi? Tại sao? 

Câu 5 

a) Người ta lổng hỢp một gcn nhân lạo rồi chuyển gcn đó vào vi khuẩn E. coli. 

Hoạt động giải mã của gen đó có diễn ra ưong E. coli không? Giải thích tại sao? 

b) Giả sử có một dạng sông mà axit nuclêic của q,ó chỉ có một mạch đơn và 

gồm 3 loại nuclêic A, u, X. Hãy cho biêt: Dạng sông đó là gì? Sô bộ ba có thể 
có là bao nhiêu? Đó là các loại bộ ba nào? Sô bộ ba không chứa A? Sô bộ ba 
chứa ít nhất một A? 

c) Một gcn có hiệu số giữa Gi với A| là 10%, giữa A2 với X2 là 10%. giữa X2 

với G2 là 20% của một mạch, hiệu số giữa T2 với G2 là 150. Gen này phiên mã 

cần môi trường nội bào cung câp 900 uraxin. Xác định tỉ lệ phần ưăm và số 
lượng mỗi loại ribônuclôôtit của phân tử ARN thông tin do gen trên tổng hỢp. 

d) Trên một phân lử mARN, khoảng cách giữa các ribôxôm bằng nhau, 

khoảng cách giữa ribôxôm đầu và ribôxôm cuối là 214,2Ả. Khi các chuỗi 

pôlipeptit mang 50 axil amin thì ribôxôm cuôi cùng đang ở vị trí nào ưên 
mARN. 
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sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LONG AN 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN 

Câu 1 

1. a) Nước la, vc mùa đông khi nhiệt độ hạ thấp đến mức rét hại thì một sô' 

cây trồng như mạ xuân thường bị chôl rét do không hút đưỢc nước. Hãy giải thích 
nguyên nhân làm giảm sự hút nước khi nhiệt độ hạ thấp? 

b) 

Loại đâ't Cát khô Cát mịn Sét pha nhẹ Sét pha nặng 

Hệsô'héo(%) 0,9 2.6 4,8 9,7 

Loại đâ't 

IIỘ sô'héo (%) của các cây trồng 

trên các loại đẫt khác nhau 

' Ngô . Cà chua Lúa 

Cát khô 1,07 1.11 0,96 

Cát mịn 3,1 3,3 2,7 

Sét pha nhẹ 6,5 V 6,9 5.6 

Sét pha nặng 9,9 11,7 10,1 

Quan sát số liệu ở hai bảng trôn: 

- Nhận xét: hộ sô héo của đâl và hộ sô héo của các loại cây? 
- Giải thích? 

Câu 2 

a) Vì sao nồng độ glucô/ơ ưong máu ở động vật nhai lại luôn rất thấp? 

b) Giải thích lại sao cá tồn lại hộ tuần hoàn đơn, ưong khi động vật có xương 
sông bậc cao (chim, thú) có vòng tuần hoàn kép? 

Câu 3 

a) Dựa vào mối tương quan hormonc thực vật, xác định hàm lượng GA và 

AAB trong hạt khô và hạt nảy mầm. Vì sao trong sản xuâ't, khi ngâm hạt giông 
người ta thường xử lí bằng GA3? 

b) Nông dân la có câu: 

“Đói thì ăn rúy, ăn khoai 

ĐừnịỊ thấy lúa trỗ tháng hai mù mừng " 

Dựa vào yếu lô' nhiệt độ cm hây giải thích câu ca dao ưên? 

Câu 4 

a) Vì sao trong tiểu phẫu, người ta dùng thuốc gây lê. Hãy giải thích cơ chế 
lác dụng của thuốc gây lô? 

b) Đối với sỢi thần kinh không có bao miclin và sỢi thần kinh có bao miêlin, 

khi sử dụng thuốc gây lô thì loại nào bị gây tê nhanh hơn? Vì sao? 
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Câu 5 

Trong quá Irình tổng hỢp protêin của một phân lử ARN, có sự tham gia của 

một số ribôxôm. Khi ribôxôm cuối vừa tiêp xúc với mARN thì môi ưường nội 

bào đã cung cấp được 80 axit amin tự do. Các ribôxôm luôn cách đều nhau khi 

trượt ưên m ARN và khoảng cách giữa hai ribôxôm kế cận là 81,6A^. 

a) Tim sô ribôxôm tham gia quá ưình tổng hỢp protêin nói ưên? 

b) Nếu tốíc độ giải mã trung bình là 5 axit amin/giây thì kể từ lúc ribôxôm thứ 
nhất liếp xúc mARN đến khi ribôxôm cuối cùng vừa tiếp xúc mARN là bao lâu? 

c) Khi ribôxôm thứ nhâl vừa giải mã xong axit amin cuôi cùng cho nó thì môi 

trường nội bào đã huy động đưỢc 715 lượt tARN mang axit amin đến cung cấp. 

Hãy tìm chiều dài của mARN tham gia quá ưình tổng hỢp protêin? 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TIỀN GIANG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG 

Câul 

a) Dựa vào nhữhg thành phần tham gia vào chu ưình Calvin, bằng cách nào có 

thể chứng minh chu ưình Calvin là đúng? Giải thích. 

b) Nêu sự khác nhau trong sự lạo thành và mục đích sử dụng ATP của quá 

trình quang hỢp và quá trình hô hâp. 

c) Trình bày nguyên lắc và các bước tiên hành thí nghiệm lách chiếc sắc tô 

vàng (carotenoic) trong lá cây. 

Câu 2 

1. ở cơ thể một người bình thường: 

a) Sau một bữa ăn có nhiều gỉuxit, lượng đường huyết đo được ưong máu ở 
tĩnh mạch cửa gan có thể lên đôn 3g/lít; nhưtìg đường huyết ở tĩnh mạch 

cánh lay vẫn không tăng quá l,2g/lít. 

b) Khi hoạt động thể lực nhiều, cần nhiều năng lượng tạo ra do sự phân giải 

glucôzơ huyết tương, đường huyôt ở tĩnh mạch cánh tay cũng không giảm 

dưới 0,9g/lít. 

Giải thích các hiện tưỢng ưên. 

c) Điều gì sẽ xảy ra nếu nồng độ các chât tan (điện giải, prôtêin dạng keo, 

đường) trong máu tăng cao? 

2. ở một người bị mất nhiều máu nhưng vẫn lỉnh và thấy khát dữ dội. Giải thích 

cơ chế sinh lý có liên quan giữa cảm giác khát và sự mất máu. 

Câu 3 

a) Trong các hình thức vận động sinh trưởng của cây, hình thức nào phụ thuộc 

nhiều vào bơm ion? Nêu cơ chế của sự vận động này và cho một ví dụ minh họa. 
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b) Châì nào trong cây đưỢc xem như là một hormone của sưess? Giải thích và 

cho một ví dụ minh họa? Trình bày nguồn phát sinh và vai trò sinh lý của loại 
hormone này. 

Câu 4 

Từ những thông tin về hormone động vật, hãy cho biết: 

a) ở người, khi bị stress, hormone nào được tiết ra? Dự đoán hậu quả của 

stress kéo dài. 

b) Tuyến yên có ảnh hưởng như thế nào đến bệnh lùn cân đối, bệnh khổng lồ, 

bệnh to đầu ngón và bệnh đái tháo nhạt? 

c) FSH và LH có tác dụng khác nhau như thế nào ở con đực và con cái? 

d) Sự biến thái ở các loài động vật đưỢc điều hòa bởi loại hormone nào? Nêu 

vai trò cụ thổ của từng loại hormonc. 

Câu 5 * . 

Một gcn có tỉ lộ XÍT = 7/3 và Ấ = 450. 

Mạch 1 của gcn có T| + X| = 900 và G| - A| = 300 

Trong quá trình phiên mã lừ gen ưên, môi ưường đã cung cấp 1350 rG để hình 

thành nên các mARN. Mỗi mARN đều có 4 ribởxom tham gia dịch mã. 

Tính: - ■ 

a) Khối lượng và chiều dài của gen. 

b) Sô" lượng và tỉ lệ % từng loại ribonucleotid của phân tử mARN. 

c) Tổng sô" acid amin được môi ưường cung câ"p cho cả quá ưình dịch mã. 

d) Thời gian dịch mã (Biết mỗi chuỗi polypcptit hình thành mất 1 phút 40 giây và 

chuỗi polypeplil liê"p theo hình thành sau đó 1,4 giây). 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VỊ THANH 

Câu 1 

a) Thế nào là hiện tưỢng ứ giọt? Hiện tưỢng này chỉ xảy ra ở những loại cây 

nào? Vì sao? 

b) Tính lượng phân đạm cần cho lúa để đạt năng suất trung bình 65tạ/ha ưong 

ưường hỢp dùng phân đạm amôn urê chứa 43% N. Thay bằng phân đạm niưat 

KNO3 chứa 13% N hay phân đạm gồm 1/2 amôn, 1/2 niưat: NH4NO3 loại trung 

bình chứa 27,5%N. Biết rằng để thu l(X)kg thóc cần l,2kg N. Hệ sô" sử dụng ưung 

bình N ở cây lúa chỉ đạt 70%. Trong đất trồng lúa vẫn tồn tại ưên mỗi ha 15kg N. 

c) Khi chiếu sáng qua lăng kính vào 1 sỢi tảo dài ưong dung dịch có các vi 

khuẩn hiếu khí, quan sát dưới kính hiển vi, nhận thây vi khuẩn tập trung ở 2 đầu 

sỢi tảo. Giải thích hiện iượng này. 
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Câu 2 

a) Phân lích những điểm khác nhau giữa hộ tuần hoàn của cá và hệ tuần hoàn 
của lưỡng cư. 

b) Đúng hay sai khi cho rằng hoạt động của hệ tuần hoàn ở cá kém hiệu quả 
hơn so với hoạt động của hộ tuần hoàn kép của lưỡng cư? Giải thích tại sao. 

c) Nêu sử dụng một lác nhân kích thích lới ngưỡng kích thích vào giai đoạn cơ 
tim đang co và giai đoạn cơ lim đang giãn, ở mỗi giai đoạn nêu ưên, cơ tim sẽ 
phản ứng lại kích thích đó như thê nào? Nêu ý nghĩa sinh học của hiện iượng 
ưôn? 

d) Các yôu tô nào gây nôn hiện iượng đóng - mở môn vị? Tác dụng của từng 
yếu tố? 

c) Vì sao khi bị chấn thương phía sau gáy thường dỗ gây tử vong? 

Câu 3 

a) Trình bày vai trò của nưđc đôi với quang hỢp. 

b) Trình bày ảnh hưởng của hô hâp đối với việc bảo quản nông .sản. 

c) Trình bày thí nghiệm chứng minh auxin có vai ưò làm thân cây cong về 
phía có ánh sáng. 

d) Thế nào là đồng hồ sinh học? 

Câu 4 

a) Hồng cầu của người có đặc điểm hình thái và cầu tạo như thế nào phù hỢp 

với chức năng vận chuyển khí oxi và cacbônic? 

b) So sánh cơ lim và cơ vân? 

c) Thận của chim, thú, bò sát có câu lạo thích nghi với môi trường sông như 
thế nào? 

Câu 5 

a) Khi ta bị strcss thì hoocmon nào liôl ra? Nôu ặtress kéo dài gây hậu quả gì 
cho người? 

b) Giải thích lượng corlizon, ađrcnalin, insulin, glucagon sẽ thay đổi như thế 
nào ở một người đã không ăn trong vòng 24 giờ? 

c) Dựa ưôn sự khác biệt nào giữa tế bào vi khuẩn và lô bào người mà người ta 

có thổ dùng thuốc kháng sinh đặc hiệu để chỉ liêu diệt các vi khuẩn gây bệnh 

trong cơ thể người nhưng lại không làm lổn hại các tế bào người? 

d) Hãy cho biết trong vỉ thuốc tránh thai có chứa những loại hormone nào? 

Nôu cơ chô lác dụng của các loại hoocmon đó để tránh được thai? 
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sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP 

TRƯỜNG THPT TP CAO LÃNH 
Câu 1 

1. Tại sao giữa trưa, nắng gắt, ánh sáng dồi dào, cường độ quang hỢp lại thâp? 

MỘI hiện iượng khác xảy ra đồng thời làm giảm năng suất quang hỢp. Đó là 
hiện iượng gì? Giải thích. 

2. Đối với những cây thích nghi với điều kiện nắng nóng, khô (mía, ngô) thì cơ 
chế nào làm tăng hiệu suâ'l quang hỢp của cây? 

3. Khi nghiên cứu câu lạo giữa (trung trụ) của rỗ cầy hai lá mầm, em có nhận xét 

gì về sự khác nhau ở miền lông hút với miền rỗ mang rễ phụ. cấu tạo trụ giữa 

của miền lông hút như vậy có lợi gì cho sự thực hiện chức năng ở miền đó? 

4. Cho 1 gói hạt đang nảy mầm và các dụng cụ, hoá châl đầy đủ trong phồng thí 
nghiệm. 

a) Thiết kế 1 thí nghiệm để chúhg minh hô hấp sinh ra CO2 và tỏa nhiệt 

b) Tính hệ sô" hô hâ"p với nguyên liệu là glucôzơ. 

Câu 2 

1. Theo nguyên lắc truyền máu, mẹ máu A có thể mang thai máu o không tại 
sao? Trình bày sự tuần hoàn máu trong-thai nhi. 

2. Dưới đây là sơ đồ liêu hoá protcin ở động vật nhai lại. Hãy điền vào các nội 
dung thích hỢp vào các ô số 1 đến số 10. 

Ông tiêu hoá Cơ thể động vật nhai lại 



Câu 3 

1. Hãy xếp các loại vận động cụ Ihể sau đây đúng với các hình thức vận động. 

ỈTinh thức vận dộng Loại vận động cụ thể 

I. Hướng liếp xúc 

II. Cảm ứng sáng 

III. Hướng sáng 

IV. Cảm ứng liếp xúc 

V. Hướng trọng lực 

1. Cây ngủ 

2. Tua cuô"n cây họ đậu cuốn vòng theo cọc 

3. Lá cây trinh nữ cụp lại khi va chạm vào 

4. Hoa hướng dương hướng về phía mặt ười 

5. Rẽ hướng xuống đất, ngọn hướng lên ười 

2. Cây mía ra hoa 

a) Vào mùa nào? Vì sao? 

b) Đổ cây mía không ra hoa phải làm như thế nào? 

3. Nôu vai trò của axil abxixic và êlilcn đôì với sự sinh trưởng của thực vật. 

4. Các cây của loài Xanthium slrunarium chỉ ra hoa khi đưỢc chiếu sáng tôi đa là 

16 giờ/ngày. Trong một thí nghiệm, người la chiếu sáng các cây này mỗi ngày 

liên tục 16 giờ và đổ trong lôì 8 giờ. Tuy nhiên, mỗi đêm lại đưỢc ngắt quãng 

bằng cách chiếu ánh sáng ưắng kéo dài một vài phút. Hãy cho biết các cây 

được ưồng trong điều kiện thí nghiệm như vậy có ra hoa không? Giải thích. 

Câu 4 

1. Trong thí nghiệm lìm hiểu 

trên giá, An thu đưỢc kết q 

về chức năng của tủy sông trên ếch đã hủy não treo 

uả sau: 

Thí nghiệm Cưĩtng độ kích thích Kết quả thí nghiệm 

Kích thích chi dưới Axil HC10,1% Co chi đó 

Kích thích chi dưới Axil HCl 0,3% Co cả 2 chi dưới 

Kích thích chi dưới Axil HCl 1% Co cả 4 chi, dãy dụa 

Kích thích mạnh hai chi 

trên 
Axit HCl 1% 

Co cả chi dưới lẫn chi 

trên 

Cắt ngang tủy sống rồi 

kích thích lại như thí 

nghiệm (3) và (4) 

Axil HCl 1% 
Chỉ co các chi dưới 

Chỉ co các chi ưên 

Hủy tủy phía trôn vết cắt 

rồi kích thích chi trên 
Axit HCI 1% 

Các chi trên không co 

nữa 

Từ các kết quả của thí nghiệm, An còn loay hoay chưa biết có thể rút ra kết luận 

gì về chức năng của tủy sông. Em có thể giúp gì cho An? 

2. Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng ưứng, hãy cho biết nồng 

độ hormonc tuyên yên trong máu biến động như thế nào? Chu kì kinh nguyệt 

và xương bị ảnh hưởng ra sao? Giải thích. 
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3. Loài chim cánh cụt có kiểu phân bố các cá thể một cách tương đối đồng 

đều trong vùng phân bố. Hãy cho biết loài này có tập tính gì và tập tính đó 

đem lại lợi ích gì cho loài? 

4. Giải thích cơ chô ưuycn tin qua xinap hoá học. Tại sao mặc dù có cả xinap 
điện lẫn xinap hoá học, nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap 

hoá học? 

Câu 5 

Một gcn dài 0,408 micromcl, có hiệu số giữa adênin với 1 loại nuclêotit khác 

bằng 10% sô" nuclcôlit của gen. Trôn mạch 1 của gcn có 15% ađônin và 30% 

guanin. 

Gen nhân đôi 2 đợi, mỗi gcn con đều phiên mã 1 số lần bằng nhau, lấy từ môi 

trường 3600 uraxin (giả sử chiều dài của gcn bằng chiều dài của mARN). 

Mỗi mARN đều có sốúribôxôm ưượt qua bằng nhau. Toàn bộ quá trình dịch 

mã đã giải phóng ra môi trường 55720 phân tử nước. 

Hồi: 

a) Số lượng lừng loại nuclôôlil môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi 

của gcn. 

b) Số lượng lừng loại ribônuclêôlit môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã? 

c) Sô ribôxôm trượt trên mỗi mARN? 

d) Nêu mỗi phân tử prôlôin có 4 chuỗi pôlipcplit thì quá ưình dịch mã nói 

trên đã lổng hỢp bao nhiêu phân tử prôtôin? 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỔNG NAI 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH 

Câu 1 

1. Nêu điểm khác biệt giữa pholphorin hoá vòng và phoiphorin hoá không vòng? 

Quá trình nào liến hoá hơn? Vì sao? Nếu như ở cây xanh chỉ xảy ra mạnh quá 

trình photphorin hoá không vòng thì kêl quả cây xanh sẽ như thê nào? 

2. Lây dẫn chứng để minh họa môi liên quan chặt chõ giữa quá trình hô hâp và 

quá trình trao đổi nilơ ở thực vật? 

Câu 2 

1. Tốc độ hâp thu các sản phẩm liêu hoá phụ thuộc vào yêu tố nào? Hãy phân 

lích chứng minh ruột non có đủ các yếu tố nói trên để thực hiộn tốt chức năng 

hâ"p thu? 

2. Phản xạ có điều kiện xuâl hiện: khi nhìn thây, ngửi thây hoặc nghĩ đến thức 

ăn đã từng ăn gây liêì nước bọt, tiết dịch vị. Hãy ưình bày sơ đồ điều hòa tiết 

nước bọt và tiết dịch vị trong trường hỢp ưôn. 
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Câu 3 

1. Thế nào là hiện iượng ưu ihế ngọn? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế ngọn? 

Nếu cắt đỉnh ngọn của chồi hoặc rỗ chính thì hiện iượng gì xảy ra? 

2. Hãy cho biôl tỉ lộ hai nhóm châl điều hòa sinh trưởng sau đây điều chỉnh hiện 

iượng hoặc quá trình sông nào? 

Auxin/Xitokinin 

Auxin/Elilcn 

AAB/Xilokinin 

AAB/Gibêrclin 

3. Từ nhũbg hiểu biết về lác dụng của các hoocmon sinh trưởng hãy nêu các 

nguyên lắc sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng trong trồng ưọl? 

Câu 4 

1. Trình bày cấu lạo một đơn vị hoạt động của hộ thần kinh? Phân biệt các loại 

đơn vị trôn về vị trí và chức năng của chúng. 

2. Phân biệt cung phản xạ và vòng phản xạ? 

3. Sự dẫn truyền xung thần kinh ưong một cung phản xạ có gì khác với sự dẫn 

truyền xung thần kinh trôn một sỢi trục? 

Câu 5 

Một phân tử mARN của sinh vật nhân thực khi giải mã cần 1995 lượt tARN 

mang axil amin tương ứng đổ lạo ra các phân tử protcin hoàn chỉnh. Các 

anlicodon ưong các lượt của tARN đến giải mã cho một protcin có ứ lệ giữa các 
5A 2U G 

ribonuclcotit như sau: ^ ^ " = -—— và X = 2U. Mã kô"t thúc trên 
Ư+G A+G A+U 

mARN là UAG. 

1. Xác định chiều dài của gcn. Bic"l rằng sô lượng ribonuclcolit của các đoạn 

inlron bằng 25% lổng số ribonuclcolil trong phân lử ARN chưa ưưởng thành. 

2. Tính số lượng ribonuclcolit mỗi loại cần cung cấp để tạo ImARN. Biết rằng 

trong các đoạn inlron có loại ribonuclcolil u = 71, ba loại còn lại có sô" lượng 

bằng nhau. 

3. Nếu chuỗi polipcplit hoàn chỉnh đưỢc tổng hựp từ prolcin nói ưên có 4 loại 

axit amin; Li/.in - Lơxin - Valin - Phcnylalanin. Phân tích hoá học cho thây có 

nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin và tỉ lệ giữa sô" loại 

bộ ba mã hoá ứng với thứ lự nói trên của các axit amin là: 2 : 3 : 4 : 2. Có bao 

nhiêu cách khác nhau dùng để mã hoá cho phân lửprolein nói trôn? 

(Biết sô" axil amin trong mỗi phân lử prolcin hoàn chỉnh nằm trong khoảng 
198 - 498). 
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sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KONTUM 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYẾN TẤT thành 

Câul 

a) Trình bày hai con đường hấp ihụ nước ở ihực vật. ưu, nhược điểm của hai con 

đường ưên. Hệ rễ đã khắc phục nhược điểm này như thế nào? 

b) Tại sao vào ban trưa nắng gắt, ánh sáng dồi dào, cường độ quang hỢp lại 
hạ thấp? Một hiện iượng khác xảy ra đồng thời làm giảm năng suất quang hỢp, 

đó là hiộn iượng gì? Giải thích? 

c) Đôì với những cây thích nghi với điều kiện nóng, khô (mía, ngô..,) thì cơ 
chế nào làm lăng hiệu suâ't quang hỢp của cây. 

Câu 2 

a) Nôu sự khác nhau vc cơ quan liôu hoá ở động vật ăn thực vật và động vật 
ăn thịt (răng, dạ dày, ruộl,*luỳc'n liôu hoá)? Giải thích vì sao có sự khác nhau đó? 

b) Một người lừ vùng đồng bằng lên sống một thời gian ở vùng núi cao, 

không khí ở vùng đó nghòo oxy. Em hãy cho biôt ưong cơ Ihc người đó xảy ra 

những thay đổi nào về hoạt động và cấu trúc của hệ hô hấp, tuần hoàn và máu? 

c) Tại sao ở người già thường bị bệnh cao huyốl áp? 

d) Tại sao khi trời nắng nóng mồ hổi rà nhiều lại làm giảm lượng nước tôì 

thiểu thải qua thận? 

Câu 3 

a) Nguyên lố nào đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành điện thế 
nghỉ? Vì sao trị số điện thô' nghỉ thường lhâ"p và ổn định tương đối? Cho một ví dụ 
về trị sô điện thế nghỉ đo đưỢc ở một sô loài. 

b) Các ví dụ sau đây thuộc hình thức cảm ứng nào? 

- Tế bào khí khổng đóng mở. 

- Rễ cây tránh nơi có ánh sáng. 

- Cây tơ hồng vươn thẳng đến nơi có bờ giậu. 

- Ngọn cây hướng vc phía ánh sáng. 

- Cứ 5 phút, thân rau muống quấn quanh một vòng. 

c) Một cây ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn là 9h sẽ ra hoa. Nếu đcm ưồng cây 

này ưong quang chu kì: 12h chiếu .sáng/ 6h ưong tối/ bật sáng ưong tối/ 6h ưong lối 

thì cây này có thể ra hoa đưỢc không? Vì sao. 

Câu 4 

a) Trình bày chiều hướng liên hoá của hộ tuần hoàn. 

b) Chiều hướng liến hoá của các hình thức cảm ứng ở động vật. 

c) Tại sao số lượng lập lính học đưỢc của động vật liên quan đến mức độ phát 

Iriổn và tuổi thọ của hộ thần kinh? 
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Câu 5 

a) Dựa vào sơ đồ hình sau đây, hãy giải thích sự biến đổi về nồng độ 
hormone diễn ra trong chu kỳ kinh nguyệt và cho biết những ngày nào ưong chu 

kỳ kinh nguyệt có thể thụ thai? 

0 14 28 Ngày 

Sơ đồ các hiện tưựnịị tronịỊ chu kỳ kinh nịịuyệt ở nỊỊười 

b) Trong quy trình nuôi cấy mô - tô bào thực vật, những nhóm chất kích thích 

sinh trưởng nào đưỢc sử dụng? Sự thay đổi tỉ lộ của chúng ưong quy ưình như 
thế nào? 

c) Các câu sau đúng hay sai. Giải Ihích? 

- Etylen đưỢc hinh thành chủ -yếu ở chồi ngọn, quả xanh. 

- Axit abxixic đưỢc vận chuyển theo dòng libc. 

- Sự phân chia cây ngày dài và cây ngày ngắn thực châ't là độ dài thời gian 

sáng quyết định sự ra hoa. 

d) Muốn bảo quản cho láo ưong kho chín chậm ta cồ dtể làm cách nào? 

ĐẤP ÁN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO tInH phú yên 

TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CHÁNH 
Câu I 

1. + Tiêu hoá nội bào là tiêu hoá thức ăn ở bên ưong tế bào. Thức ăn đưỢc tiêu hoá hoá 

học ưong không bào licu hoá nhơ hệ thống cnzim. 

+ Tiêu hoá ngoại bào là liêu hoá thức ăn bôn ngoài tê bào. Thức ăn có thể 
đưỢc tiêu hoá hoá học trong túi tiêu hoá hoặc đưỢc liêu hoá cả về mặt cơ 
học và hóc học trong ông liêu hoá. 
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* NhữrìỊỊ ưu điếm: 

+ Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hoá không bị trộn lẫn với chất 

thải. Còn thức ăn trong lúi tiêu hoá bị lẫn với chất thải. 
+ Trong ông tiêu hoá dịch liôu hoá không bị hòa loãng; trong túi tiêu hoá dịch 

tiêu hoá bị hòa loãng rất nhiều nước. 
+ Thức ăn đi theo một chiều ống tiêu hoá hình thành các bộ phận chuyên 

hoá thực hiện các chức năng khác nhau (tiêu hoá cơ học, hoá học, hâp thụ 
thức ăn). Túi liêu hoá thì không có. 

2. * Cơ tim; 
+ Hoạt động theo quy luật “Tất cả hoặc không có gì” 

+ Hoạt động lự động (không theo ý muốn). 
+ Hoạt động theo chu kì: có thời gian nghỉ đủ để phục hồi khả năng hoạt 

động, có thời gian ươ tuyệt đối dài. « 
+ Do sỢi cơ lim ngắn,.phân nhánh và nối với nhau bằng các đĩa nối tạo nên một 

khối hỢp bào. Khi cơ tim đạt ngưỡng kích thích thì lập tức co và co loàn bộ nhờ 
sự dẫn truyền trực liếp qua các đĩa nối. 

* Cơ vân: 
+ Co mạnh hay yếu phụ thuộc cường độ kích thích, sau khi kích thích đã téố ngưỡng. 

+ Hoạt động theo ý muôn. 
+ Chỉ hoạt động khi có kích thích. C-ó thời gian ươ tuyên đôì ngắn. 

+ Do tế bào cơ vân là các tế bào riêng rẽ, có ngưỡng kích thích khác nhau: Kích 

thích nhẹ thì tế bào có ngưỡng kích thích thấp co (số lượng tế bào co ít). Kích 

thích mạnh thì cả tế bào có ngưỡng kích thích cao và thấp đều co (số lượng tế 
bào cơ co nhiều). 

Câu 2 

1. 
Nội dung 

Nưđc và chất khoáng hòa tan 
Chấít hữu cơ 

Con đường 

vận chuyển 

Chủ yếu qua mạch gỗ, tuy 

nhiên nước có thể vận chuyển 

từ trôn xuông theo mạch rây 

hoặc vận chuyển ngang từ 
mạch gỗ sang mạch rây hoặc 

ngược lại. 

Theo dòng mạch rây. 

Động lực 

vận chuyển 

Lực đẩy của rỗ (áp suất rễ), lực 

hút của lá (do thoát hơi nước) 

và lực trung gian (lực hên kết 

giữa các phân tử nước với 

thành mạch dẫn). 

Sự chênh lệch áp suâì thẩm 

thấu giữa cơ quan nguồn (nơi 

saccarôzơ được tạo thành) có 

áp suất thẩm thấu cao và cơ 
quan chứa (nơi saccarôzơ 
được sử dụng hay dự trữ) có 

áp suâ't thẩm thấu thấp. 
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2. - Hô hâp làm tiêu hao chấl hữu C(1 

- Làm lăng nhiộl độ Irong môi Irường bảo quản -> lăng cường độ hô hấp của 
đối tượng đưỢc bảo quản. 

— Làm tăng độ ẩm —> lăng cường độ hô hâp, lạo điều kiộn cho vi sinh vật gây 
hại phá hỏng sản phẩm. 

- Làm Ihay đổi Ihành phần không khí trong môi trường bảo quản O2 giảm 

nhiều —> môi trường kị khí —> sản phẩm sẽ bị phân hủy nhanh chóng. 

* Không nên. Vì đối iượng bảo quản sẽ chết, nhâl là hạt giống, củ giống. 

3. - Anh sáng dưới lán cây khác ánh sáng nơi quang đãng cầ về cường độ và 
thành phần quang phổ. 

— Ánh sáng dưới lán cây thích hỢp cho cây ưa bóng. 

— Anh sáng nơi quang đãng thích hỢp cho cây ưa sáng. 

4. - Những cây lá màu đỏ có quang hỢp đưỢc. 

- Vì những cây có màu dỏ vẫn có nhóm sắc tô màu lục, nhưng bị che khuât 

bởi màu đỏ của nhóm sắc lố dịch bào là anlôxianin và carôtcnoit. Vì vậy, 

những cây này vẫn tiên hành quang hỢp bình thường, tuy nhiên cường độ 
quang hỢp thường không cao. 

Câu 3 

1. + ở các ĐV đơn bào và đa bào bậc Ihâp: thức ăn và oxi đưỢc cơ thể tiếp nhận 
trực tiêp từ môi ưường... 

+ ơ các ĐV đa bào bậc cao, các lố bào của cơ thể chỉ tiếp nhận các châ't dinh 

dưỡng và oxi gián tiêp thông qúa ÌTiôi trường trong là chât dịch bao quanh tế 
bào -> cơ thể đã hình thành tim - là cơ quan chuyên trách giúp lưu chuyển 
dòng dịch này... 

+ ở các động vật có xương sống câu tạo tim thay đổi dần: 

Tim 2 ngăn với 1 vòng tuần hoàn (cá) Tim 3 ngăn với 2 vòng tuần hoàn 

(lưỡng cư) -> Tim 3 ngăn và 1 vách ngăn chưa hbàn chỉnh với 2 vòng tuần 

hoàn (bò sát) —> Tim 4 ngăn hoàn chỉnh vđi 2 vòng tuần hoàn (chim và thú). 

2. + Nhịp lim là số lần co bóp lim trong 1 phút. Nhịp lim thay đổi tuỳ loài và ở 
mỗi loài thay đổi tùy tuổi. 

+ Nhịp tim tỉ lộ nghịch với khối lượng cơ thể. Động vật càng nhỏ thì nhịp tim 
càng cao và ngưỢc lại. 

3. + Do tỉ lệ giữa diện lích bề mặt cơ thể (S) và thể tích cơ thể (V) khác nhau 
giữa các loài. 

+ Động vật càng nhỏ thì tỉ lệ SỈW càng lớn, càng tiêu tôn nhiều nàng Iượng 

cho duy trì thân nhiệt; tôc độ chuyển hoá cao nên nhu cầu oxi cao —> nhịp 
tim cao. 
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4. + Hàm lượng khí oxi giảm, khí CO2 lăng. 

+ Hêmôglôbin kết hỢp dễ dàng vơí co tạo HbCO... 

+ HbCO là hỢp châ'l rất bền, khó bị phân dch -> máu thiếu Hb lự do để vận 
chuyển oxi —> cớ thể thiếu oxi nên có cảm giác ngạt thở. 

5. + 2 hormone là: insulin và glucagôn... 

+ Insulin có nguồn gôc từ tế bào p của lụy đảo, kích thích quá trình hâp thụ 
glucô/ơ vào lố bào để lạo thành glicôgcn... 

+ Glucagôn có nguồn gốc lừ tế bào a của tụy đảo, phân huỷ glicôgcn thành 
glucôzd. 

Câu 4 

1. Do cây vải thiều chỉ ra hoa sau khi trải qua những mùa đông lạnh, ở miền Nam 

không có mùa đông lạnh nôn cây vải thiều không ra hoa. 

- ứng dụng: trồng cây thích hỢp theo vùng địa lí. 

- Ngắt quãng thời gian lối bằng thời gian sáng ngắn, (như bằng cách bắn 
pháo sáng vào ban đem). 

2. - Nilơ ỡ dạng NO.1” có nhiều ưong đất và đưỢc thực vật hấp thu de dàng. 

- Nitư ở dạng NO3 là dạng ôxi hoá, còn ừong cây cần nhiều nitơ ở dạng khử 
NH2, NH3, NH4* để lạo ra các axk amin. 

- Do đó, ỡ thực vật cần có quá trình khử NO3 ^ để lạo NH/ và liếp tục được 

đồng hoá tạo ra các axit amin để dự trữ nitơ và lổng hợp prôtêin. 

3. * Giông nhau: 

- Hình thức vận động giông nhau, đều dựa vào sự thay dổi nồng độ ion áp 

suất thẩm thâu của tế bào và sức trương nước. 

- Tác động cơ học làm ion ra khỏi tế bào, áp suâ't thẩm thâu và sức trương 

nước của tế bào giảm đột ngột và lá cụp xuông. 

- Ngược lại, khi áp suât thẩm thấu tế bào và sức ưương nước lăng thì lá xòe 
ra bình thường. 

* Khúc nhau: 

Cây trinh nữ Cây bắt mồi 

- Mọc hoang dại. 

- Lá cụp hay xòe không chỉ tùy thuộc 

vào sự tác động cơ học mà còn tùy 

thuộc vào ánh .sáng. 

- Thời gian cụp lá do lác động cơ học 

đến lúc lá mở ra ngắn, khoảng vài 

mươi phút. 

- Mọc ở vùng đất nghèo dinh dưỡng 

(nhất là nghèo đạm). 

- Tùy thuộc vào tác động cơ học của 

con mồi có xảy ra hay không. 

- Thời gian cụp lá đến lúc mở ra dài 

hơn, khoảng vài ba giờ, sau khi phần 

hủy hôi lượng prôlêin con mồi. 
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Câu 5 

1. * Các lúi khí ở chim có tác dụng: 

+ Hoại động như những bơm hút và đẩy không khí... 

+ Ngoài ra túi khí còn làm giảm thổ ưọng khi bay, góp phần điều hoà thân nhiệt. 

* Hiện tưỢng hô hấp kép ở chim là; 

+ Phổi chim nhận không khí giàu oxi cả lúc hít vào lẫn thở ra. 

+ Dòng khí giàu oxi liên tục đi qua phổi... 

2. + Kích thích cường độ thấp, cơ tim không co. 

+ Kích thích cường độ đủ mạnh cơ tim sẽ co... 

+ Chứng minh cho tính hưng phân của tim (là khả năng đáp ứng của cơ tim 

đôì với kích thích). Hưng phấn của lim thể hiện bằng co cơ tim. 

3. Đúng. Vì: 

* Gỉbêrelin: 

- Có ở các cơ quan còn non. Kích thích thân mọc cao, dài, các lóng vươn dài. 

- Kích thích sự nảy mầm của hạt. Kích thích sự ra hoa, tạo quả sớm, quả 
không hạt. 

* Axit abxixic: 

- Có ở các cơ quan đang hoá già. ức chế sự sinh trưởng của cành, lóng. 

- Gây ưạng thái ngủ của chồi, hạt. Kích thích sự rụng lá, rụng quả. 

4. - Lấy 2 lô hạt đang nảy mầm, mỗi lô 30 - 40gam. 

- Lô thứ nhất bị giết chết bằng cách ngâm vào nước sôi từ 5 - 10 phút. 

- Lô thứ 2 giữ bình thường. . - 

- Cho 2 lô hạt vào 2 túi lưới. 

- Treo lúi lưới vào móc dưới nút cao su, thả 2 lúi lưới vào 2 lọ miệng rộng, đậy chặt 

nút. Sau 30 - 60 phút mở nút lọ có hạt đã bị giết chết, đưa nhanh 1 que diêm 

đang cháy vào lọ, que diêm vẫn cháy. 

- Sau đó mở nút lọ thứ 2 đưa que diêm đang cháy vào lọ, que diêm đang 

cháy bị tắt. 

=> Điều đó chứng tỏ hạt chết không hô hâ'p, lượng oxi trong bình vẫn còn nên 

ngọn lủa vẫn cháy. Hạt sống khi hô hấp sử dụng oxi ưong bình nên khi cho 

que diêm vào ngọn lửa sẽ tắt. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUÀNG NAM 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM 
Câu 1 

a) Đó là hai con đường: 

- Con đường qua thành tế bào lông hút vào các khoảng trống gian bào, 

đôn thành tế bào nội bì, gặp vòng đai Caspari, chuyển vào tế bào nội bì 

rồi vào mạch gỗ của rỗ. 
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- Con đường tế bào: nước vào tô' bào chât, qua không bào, sỢi liên bào. 

Nói chung là nước đi qua các phần sống của tế bào, qua tô' bào nội bì rồi 

vào mạch gỗ của rễ. 

- Con đường dọc thành tô' bào và gian bào; hâ'p thụ nhanh và nhiều nước 

(lợi), nhưng lượng nước và các châ't khoáng hoà tan không đưỢc kiểm ưa 

(bâ't lợi). 

- Con đường tế bào: lượng nước và các châ'l khoáng hoà tan đưỢc kiểm tra 

bằng tính thâm chọn lọc của lô' bào sống (lợi), nhưng nước đưỢc hâ'p thụ 
chậm và ít (bâ'l lợi). 

b) - Thực vật Ihuỷ sinh không có lông hút thì cây hâ'p thụ nước và ion khoáng 

bằng toàn bộ bề mặt cơ thể. 

- Một sô' cây ở trộn cạn, hệ rẽ không có lông hút nhuhg rễ được nâ'm rẽ bao 

bọc. Nhờ nâ'm rẽ, các loại cây đó hấp thụ nước và ion khoáng một cách dễ 
dàng và có lính chọn lọc. Mặt khác, sỢi nấm tạo nên bề mặt hấp thụ lớn. Ví 

dụ 3 mcl sỢi nấm có thổ quấn quanh Icm rẽ, do đó làm tăng diện đch liếp 
xúc với đất. 

- ở tê' bào rỗ còn non, vách của tế bào chưa bị suberin hoá cũng tham gia 

hâ'p thụ nước và ion khoáng. 

c) - Diện tích khí khổng chỉ chiôm 1% diện tích bề mặt lá nhưng sô' lượng khí 

khổng trôn bc mặt lá râ'l lớn, mỗi mm^ lá có đê'n hàng trăm khí khổng, 

do đó lổng chu vi của lât cả các khí khổng lớn hơn so với chu vi lá. 

- Cơ sở vật lí của quá trình thoát hơi nước chứng minh rằng vận tốc thoát 

hơi nước không chỉ phụ thuộc chặt chẽ vào diện tích thoát hơi nước mà 

phụ thuộc chủ yếu vào chu vi của diện lích đó (hiệu quả mép). 

- Từ 2 dẫn liệu ưcn, ta có thể kc'l luận rằng do tổng chu vi khí khổng lớn 

hơn chu vi bề mặt lá và hiện iượng hiệu quả mép nôn tô'c độ thoát hơi 

nước qua khí khổng nhanh hơn qua cutin. 

d) * Chiêt rút sắc lô': 

- Lây 2 - 3g lá tươi, cắt nhỏ, cho vào cối nghiền với axêton 80%. 

- Thêm axêlon, khuâ'y đều, lọc qua phỗu lọc vào bình chiết ta đưỢc 1 hỗn 
hỢp sắc lố màu xanh lục. 

* Tách các sắc lô' thành phần; 

- Lây một lượng bcH/.cn gâp đôi lượng dịch vừa chiết, đổ vào hỗn hỢp sắc 

tô', lắc đều rồi để yên. 

- Vài phút sau quan sát dung dịch phân thành 2 lớp: 

+ Lớp trôn có màu xanh lục (clorôphyl tan trong axeton). 

+ Lớp dưới có màu vàng (carôlcnôil tan trong bcnxen). 

Câu 2 

a) * Sự tiến hoá và ý nghĩa sự liến hoá của lim và của hệ tuần hoàn: 
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- ở các động vậl đơn bào và đa bào bậc ihâp, thức ăn và oxi đưỢc cơ ihc 

liếp nhận irực lic"p lừ môi irường xung quanh. 

- ở động vậi đa bào bậc cao, các lế bào của cơ ihc chỉ liếp nhận các châl 

dinh dưỡng và oxi lừ môi trường Irong là châl dịch bao quanh các tẽ bào. 

Do đó cơ ihể đã hình ihành lim là cơ quan chuyên Irách giúp lưu chuyển 

dòng dịch này. 

- ở các động vậl có xương sông, cấu lạo lim thay đổi dần: 

+ Tim 2 ngăn với 1 vòng tuần hoàn (cá). 

+ Tim 3 ngăn vơi 2 vòng tuần hoàn (ếch). 

+ Tim 3 ngăn và mộl vách ngăn chưa hoàn chỉnh vơi 2 vòng tuần hoàn (bò 

sát). 

+ Tim 4 ngăn hoàn chỉnh với 2 vòng tuần hoàn (chim, thú). 

* Tim ếch vẫn còn hoạt dộng vì cơ lim có khả năng hoạt động lự động. 

Hoạt động của lim có lính lự động là do irong ihành lim có hộ dẫn 

truyền lim gồm: núl xoang nhĩ có khả năng lự phái nhịp, xung thần kinh 

đưỢc Iruycn lới hai lâm nhĩ và núl nhĩ ihấl, rồi truyền ihco bó His lới 

mạng Puốcskin phân bố trong thành cơ giữa 2 lâm lhâ't làm các tầm nhĩ, 

lâm lhâ'l co. 

b) * Nhịp lim: 

- Nhịp lim là số lần co bóp lim trong 1 phúl. Nhịp tim thay đổi tùy loài và 

ở mỗi loài Ihay đổi lùy luổi. 

- Nhịp tim lỉ lệ nghịch với khôi lượng cơ Ihể. 

* Giải thích: 

Có sự khác nhau về nhịp linr^ các loài động vậl có vú nôu ưôn là do tỉ lệ giữa 

diện lích bề mặl cơ Ihể và Ihể lích cơ thể khác nhau (lỉ lộ SA'). Động vật càng 

nhỏ thì tỉ lộ này càng lớn, càng liêu lốn nhiều năng lượng cho duy ưì Ihân 

nhiộl, lốc độ chuyển hoá cao nên nhu cầu oxi cao, nhịp lim và nhịp thở cao. 

c) - Sai, lông nhung có nhiệm vụ hấp ihụ ihức ăn. • 

- Sai, hầu hếl các phản ứng liêu hoá xảy ra Irong ruộl non. 

- Sai, cân đôì khẩu phần ihco lao động là lốl nhất. 

- Đúng. 

d) - Thỏ là ihú ăn cỏ không nhai lại: Phân có màu xanh là phân liêu hoá lần 

đầu còn xác bã ihực vậl và vi sinh vậl đường ruột chưa đưỢc liêu hoá; 

thỏ ihường ăn lại loại phân này nhằm bổ sung nguồn đạm từ vi sinh vật. 

Phân có màu đcn đã qua hộ liêu hoá lần ihứ hai, ihỏ không ăn lại loại 

phân này. 

Câu 3 

a) - Thân cây 2 lá mầm lo ra vỏ bề ngang là nhơ có các lầng phái sinh: 

+ Tầng sinh vỏ làm cho phần vỏ dày lôn. 
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+ Tầng sinh trụ làm cho phần irụ giữa nhâ'l là phần gỗ lớn lên. 

- Vòng gỗ hàng năm: Hàng năm tầng sinh trụ sinh ra một số lớp tế bào 
mạch gỗ. 

+ Mùa mưa, cây nhiều thức ăn, sinh ra các lớp tế bào mạch gỗ to, vòng 
dày và màu sáng. 

+ Mùa đông, cây thiêu thức ăn sinh ra các lớp tế bào nhỏ, vòng mỏng hơn, 
màu sẫm. 

- Hai lớp lê bào mạch gỗ sáng và sẫm đó lạo thành vòng gỗ hàng năm. 

- Căn cứ vào các vòng gỗ đó có thể biết đưỢc tuổi của cây. 

b) - Mức độ ưu thố ngọn phụ thuộc vào tỉ lộ giữa 2 loại hormonc ưong cây đó 
là xitokinin và auxin. 

+ Do auxin làm lăng ưu thô' ngọn - ức chê" các chồi bôn. 

+ Cồn xilokinin lai làm yếu ưu thế ngọn — kích thích các chồi bôn sinh trưởng. 

+ Do đó mức độ ưu thế ngọn phụ thuộc vào tỉ lộ giữa auxin/xitokinm. Nôu tỉ lệ 
này càng lớn thì càng làm lăng ưu thô" ngọn và ngưỢc lại. 

c) Chiều cao của 2 đinh so với mặt đâ"l không thay đổi do sinh trưởng sơ cấp 

xảy ra chủ ycu ỏ đỉnh của thân. Khoảng cách giữa 2 đỉnh tăng lôn do hoạt 
động của tầng phát sinh bên. ^ 

d) - Giông: - • 

+ Đều là những phản ứhg của cơ thể trước lác nhân của môi trường. 

+ Đcu có sự thay dổi nồng độ ion trong Ic bào —> ảnh hưởng đến áp suât 

thẩm thâu thay đổi sự trương nước của tê bào. 

- Khác; 

Điểm so 

sánh 

Khép lá cây 

trinh nữ 
Dóng, mở khí khống 

Tác nhân Do lác nhân cơ học: 

khi có vật lạ chạm 

vào. 

Do lác nhân hoá học, ánh sáng- lượng 

nước hâ"p thụ vào cây ít. 

Ý nghĩa Giúp cây lự vệ, tránh 

bị lổn thương trước lác 

động của vật lạ. 

Điều chỉnh sự đóng mở khí khổng -*■ 

điều tic"l sự thoát hơi nước của cây phù 

hỢp với lượng nước hâ"p thu vào lô" bào 

hay theo điều kiện nước có trong tê" bào. 

Câu 4 

a) 

Chỉ tiêu so 

sánh 
Hie'n tháỉ hoàn toàn 

lỉiến thái không 

hoàn toàn 
Các giai 

đoạn 

Trải qua 4 giai đoạn: trứng - sâu 

non - nhộng - trưởng thành 
Trải qua 3 giai đoạn: ưúhg - 

sâu non - trưởng thành 

Hình thái Các giai đoạn có .sự khác nhau. Các giai đoạn ít khác nhau 
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Dinh 

dưỡng 

Mỗi giai đoạn có thể sử dụng một 

loại thức ăn khác nhau 

Các giai đoạn đều sử dụng 

một loại thức ăn như nhau 

Tác động 

của 

hoocmôn 

- Ecđixơn tác động trong suô"t 

quá trình phát ưicn 

- Juvcnin chỉ tic"t ra ở giai đoạn 

â"u trùng. 

Ecđixơn và luvcnin đều tác 

động ưong suô"t quá ưình 

phát triển 

b) - Động vật bậc ihâp hộ thần kinh có câu trúc đơn giản, sô lượng tê bào 

thần kinh ít, nôn khả năng học tập rất thấp, việc học tập và rút kinh 

nghiệm rất khó khăn, thêm vào đó tuổi thọ của chúng thường ngắn nên 

không có nhiều thời gian cho việc học tập. 

- Do khả năng liôp thu bài học kém và không có nhiều thời gian để học và 

rút kinh nghiệm (do tuổi thọ ngắn) nên các động vật này sống và tồn tại 
đưỢc chủ yếu là nhờ lập lính bẩm sinh. 

c) - Tập lính sinh sản của ong bắp cày: Ong tha sâu đã chích nọc độc cho tê 

liệt về lổ đưỢc đào sẩn —> ong lăn các hòn đât lâp dần cửa lổ —> kéo sâu 

xuống tổ ong đẻ trứng vào sâu -> ong bỏ ra khỏi tổ -> lấp lổ rồi bỏ 

đi, sâu sẽ là thức ăn cho ong non khi mới nở. 

- Cơ sở thần kinh của lập tính là các phản xạ. 

+ Các lập lính bẩm sinh là chuỗi phản xạ không điều kiện đưỢc di ưuyền 

lừ bố, mẹ. 

+ Các lập tính học đưỢc là chuỗi phản xạ có điều kiện đưỢc hình thành 

trong đời sống cá thể, do học lập, rèn luyện mà có. 

d) - Prôlôinal là mạnh nhất vì: ^ 

+ Albumin trong huyôt tương vừa điều chỉnh tính kiềm nhờ nhóm -COOH. 

+ Albumin ưong huyết tương vừa điều chỉnh lính axit nhờ nhóm -NH2 

+ Ngoài ra, albumin còn có vai ưò duy trì áp suất thẩm thâu máu. 

- Trong khi đó; 

+ Hệ đệm bicacbonal: không có khả năng đệm tối đa. 

+ Hệ đệm phôlphal có tính cục bộ. 

+ Tuy nhiên sự kôl hỢp của 3 hộ đệm vẫn là sự cần thiết góp phần cân 

bằng pH máu. 

Câu 5 
a) Hoạt động giải mã của gcn đó vẫn diễn ra trong E. coli vì mã di truyền có 

tính phổ biến chung cho sinh giới. 

b) Dạng sông đó là virul vì axil nuclôic của nó có chứa u. 

- Axit này là axit ribônuclôic. 

- Số bộ ba có thể có là: 3^ = 27 

- Số bộ ba không chứa A: 2^ = 8. 

- Sô" bộ ba chứa ít nhâì một A: 27 - 8 = 19. 
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c) Tỉ lệ % và số lượng mỗi loại ribônuclêôtic của phân tử mARN: 

- Gcn có: Gi - A| = X2 - T2= 10% 

X2 - G2 = 20% -►Xí = G2 + 20% 

A2=G2+30% 

T2 = G2+ 10% 

Và G2 + 20% + G2+ 10% + G2 + 20% + G2 = 100% 

^ G2=X,= 10% 

A2=T, = 40% 

T2=A, = 20% 

X2=G| = 30% 

Ta có; T2 - G2 = 10% X rN = 150 

-► rN=1500 

- Số lượng nuclỡbtit mỗi loại trôn mỗi mạch đơn của gen là; 

G2=Xi = 150 

A2 = T, = 600 

T2 = A, = 300 

X2=G, = 450 

- Số lần phiên mã của gen: 900/300 = 3, gcn phiên mã từ mạch 1 của gen. 

Vậy tỉ lệ % và số lượng mỗi loại ribônuclcôtit của phân lử mARN: 

rA = T| = 600 ribônuclêôtil = 40% 

rU = A| = 300 ribônuclêôtit = 20% 

rG = X| = 150 ribônuclôôtit = 10% 

rX = G| = 450 ribônuclôôtit = 30% 

d) Gọi R là số ribôxôm (R: 

Ad là khoảng cách theo A giữa hai ribôxôm kế tiếp (d là bội sô" của 

10.2 Ẳ) 

và Ad = ị50- 100 Ẳ]) 

Theo đề: (R - l)Ad = 214,2 ^ 968 R - 1 = 214,2 ; Ad 

214,2; 100 < R - 1 < 214,2:51 -►R = 5.Ad = 5Ẳ 

- Sô bộ ba giữa hai ribôxôm kế tiêp là: 51 : 10,2 = 5 bộ ba 

- ni: số axit amin ở chuỗi pôlipeptil do ribôxôm thứ 5 dịch mã 

- ns: số axil amin ở chuỗi pôlipcptit do ribôxôm thứ 1 dịch mã 

Ta có ns = ni + (5 - 1) 5 = ni + 20 

Nên (ni + ni + 20) 5 : 2 = 50 -» ni = 0 

Vậy lúc đó ribôxôm cuối cùng ở vị uí tại mã mở đầu trên mARN. 

357 



sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LONG AN 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN 
Câul 

1. a) Nguyôn nhân làm giảm sự hút nước khi nhiệt độ hạ thấp là: 

- Độ nhớt của chât nguyên sinh và của nước đều lăng, đồng thời tính thâm 

của chất nguyên sinh giảm khi nhiệt độ hạ thấp làm cản trở sự xâm nhập 

và vận động của nước vào rỗ. 

- Hô hâp của rễ bị giảm nên thiếu năng lượng cho .sự hút nước tích cực. 

- Sự thoát hơi nước trên bc mặt lá bị giảm làm giảm động lực quan trọng cho 

dòng nưđc đi ưong mạch dẫn lức làm giảm lực kéo của sự thoát hơi nước ở 
lá. 

- Giảm khả năng sinh trưởng của rỗ, nc”u nhiệt độ quá thấp thì hộ thông lông 

hút bị chct và râl chậm phục hồi. 

b) - Nhận xét: 

+ Giữa các loại đất khác nhau hộ sô" héo sai khác đáng kể. 

+ Giữa các thực vật khác nhau trong cùng một loại đâl, hộ sô héo sai khác 

không đáng kể. 

- Giải thích: vì khi lượng nước mao quản đã hct thì sức giữ nước của đâ"t tăng 

lên mạnh nên dù các hộ rỗ có khác nhau về sức hút nước cũng không có 

khả năng lây đưỢc nước nữa. 

Câu 2 

a) - Trong ông tiôu hoá của động vật rihai lại nồng độ O2 râ"t thâ"p, nôn vi 

khuẩn sử dụng xcnlulô/ơ chíishô hâ"p yếm khí lạo ra nhiều axit béo, hâ"p 

thu vào máu. 

- Axit béo đưỢc dùng làm nguyên liệu hô hâp hic"u khí nên động vật nhai 

lại thường xuyên sống với nồng độ gluco/, râ't lhâ'p trong máu. 

b) - ở cá: môi trường nước trở thành đệm đỡ, nhiột độ nước tương đương 

nhiệt độ thân nhiệt của cá -> giảm nhu cầu năng lượng -> nhu cầu oxy 

lhâ"p -> cá có hệ tuần hoàn đơn. 

- ở chim, thú: nhu cầu năng lượng cao -> cần nhiều oxi. Máu mang oxy lừ 
cơ quan trao đổi khí -> lim. Từ lim máu đưỢc phân bô" khắp cơ thể -> 

tuần hoàn kcp giúp lăng áp lực máu và lốc độ dòng chảy. 

Câu 3 

a) - Khi hạt khô thì hàm lượng AAB rât cao và GA là không đáng kể. 

- Khi nảy mầm, phôi phát động sinh trưởng thì phôi lăng cường lổng hỢp 

GA nôn hàm lượng của chúng lăng nhanh trong hạt và hàm lượng AAB 

giảm dần. 
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- Trong thực liễn sản xuâu khi ngâm hạl giống người la ihường xử lí bằng 

GA3 để góp phần giảm hàm lưựng AAB và lăng hàm lượng GA -> tăng 

lỷ lệ hạl nảy mầm. 

b) - Nhiộl độ ihấp ảnh hưởng đôn quá Irình sinh ưưởng phát ưiển và hình 

ihành năng suất. 

- Lạnh làm hạt phấn không nảy mầm. ông phấn không sinh ưưởng đưỢc 

nên ihụ linh không ihực hiện đưỢc, hạt lép và giảm năng suất nghiêm 

trọng. 

- Tuỳ theo mức độ giảm nhiệt độ và khả năng chịu lạnh mà năng suất giảm 

nhiều hay ít. Vì vậy, nếu cây ưồng ra hoa kô"l quả mà gặp rét thì năng suất 

giảm nhiều, có khi không có thu hoạch. 

ở nước la, tháng hai vẫn còn nhiều đợi rét đậm, nếu lúa trỗ gặp rét thì 

không thể thụ tinh đưỢc, tỷ lệ lép tăng len. 

=> Nông dân la có câu»ca dao: 

“Đói thì ăn rày, ăn khoai 

Đừnịỉ thấy lúa trỗ thánịị hai mà mừnfỉ 

Câu 4 

a) - Trong tiểu phẫu, người la dùng thuốc gâyHô vì thuốc có lác dụng ức chế 
dây thần kinh cảm giác để lạm ihội lậm mất cảm giác tại nơi ihuốíc liếp 

xúc để giảm đau. 

- Giải thích: 

+ Thuốc gây le làm giảm lốc độ mâ"l phân cực và tái phân cực trên sỢi thần 

kinh, giảm tôc độ dẫn truyền, keo dài thời gian trơ của màng tế bào 

thần kinh. 

+ Khi thuốc lê gắn vào ihụ thể trôn cổng naưi của màng tế bào thần kinh 

và ngăn chặn sự dẫn ưuyền thần kinh, nếu thuốc lê gắn vào kênh natri càng 

lâu thì lác dụng của thuốc lê càng dài. 

b) - Sợi thần kinh có bao miêlin dỗ lô hơn sỢi thần kinh không bao miêlin vì 

chỉ cần gây lê ở co Ranvier, các .sỢi thần kinh sẽ bị gây tê. 

Câu 5 

a) - Đặt n: sô ribôxôm 

- Tổng sô axil amin mỗi trường cung câp khi ribôxôm cuôì vừa tiếp xúc 

với mARN 

n 
2 X 0 + (n -1) 

81,6 
= 80 

3,4 X 

ín = 5 

Ịn = - 4 (loại) 

Số ribôxôm tham gia quá Irình lổng hỢp prolêin: 5 ribôxôm 
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b) - Thời gian kể lừ lúc ribôxôm ihứ nhất liếp xúc mARN đến khi ribôxôm 

cuôì cùng vừa liếp xúc mARN là; 

X (5 - 1) X — = 6,4 giây 
3,4x3 

c) - Chiều dài của mARN iham gia quá Irình tổng hỢp protêin: 

^715-80 

5 
+ ((5- l)x 

81,6 

3,4 X 3 
+ Ix 3 X 3.4A”) = 1632A° 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO tInH TIỀN giang 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG 

Câul 

a) - Thành phần iham gia vào chu trình Calvin: ATP, NADPH + íT, CO2 

- Ngưng chiêu sáng -> lượng APG trong lá lăng, trong khi lượng AIPG và 

nhât là lượng đường C5 giảm mạnh, đồng thời không có sản phẩm của 

quang hỢp lạo thành. 

- Giải thích: Ngưng chiêu sáng -> pha sáng không lổng hỢp đưỢc ATP và 

cũng không hình thành enzim khử NADPH+H* APG hình thành từ 
CO2 và đường C5 trước đó sẽ không chuyển thành AIPG (vì không có 

năng lượng và lực khử) sẽ ứ đọng lại, ưong khi đó AIPG không đưỢc 

hình thành sẽ không tổng hỢp đưỢc các sản phẩm của quang hỢp (glucoz 

và các sản phẩm trung gian khác) cũng không tái tạo đưỢc đường C5 => 

chu trình không khép kín. . , 

- Ngưng cung câ'p CO2 không có nguyên liệu chu ưình cũng không 

xảy ra. 

b) 

Đặc điểm ATP của quang hỢp ATPcủa hô hấp 

Nơi tổng hỢp Màng thylacoid ở lục lạp ' ' Màng trong ty thể 

Năng lượng Lây từ photon ánh sang Từchât hữu cơ 

Quá uình tổng hỢp Pholphorũĩ hoá ở pha sáng Oxy hoá châ"t hữu cơ 

Mục đích sử dụng Dùng ưong pha tối của quang 

hỢp 

Sử dụng trong các hoạt 
động sống 

c) - Nguyên tắc: 

Khi rút sắc tô" ra khỏi lá chúng ta thu được một hỗn hỢp sắc tô", ưong đó có 

nhóm sắc lô" vàng (nhóm carolcnoit). Nhóm clorophin và nhóm carotenoit 

có thể hoà lan tô"t trong một sô" dung môi hữu cơ khác nhau. Dựa vào đặc 

điểm hoá học này, người ta đã tách nhóm sắc tô" carotenoit ra khỏi nhóm 

clorophin bằng phương pháp hoá học. 
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- Thí nghiệm: 

+ Đối tượng, hoá châ'l và dụng cụ thí nghiệm: 

- Lá cây 

- Cối chày sứ 

- Bình nút nhám 

- Phễu ihuỷ tinh 

- Giấy lọc 

- Phỗu chiết 

- Bình lam giác 

- Máy so màu quang điện 

- Cồn hay axclon 

- Ele ctilic 

- KOH 30% ưong cồn • 

+ Các bước tiến hành: 

Lấy 1 gam lá tươi, cắt nhỏ trong cối sứ (vứt bỏ phần gân lá), thêm một ít bột 

thuỷ tinh cho dỗ nghiền, một ít CaCOì <íc trung hoà độ axit của dịch tế bào. 

Nghiền các mẩu lá cùng với một ít dung môi (cồn hoặc axeton 80% đã chuẩn 

bị) đến khi thành một thổ đồng nha'l. Thêm dung môi, rửa chày sứ, dùng đũa 

ihuỷ linh đổ dung dịch vào ông nghiệm qua phễu lọc. Toàn bộ dịch chiết cho 

vào bình định mức, thêm axelon đôn vạch 50ml. Lấy lOml dịch chiết cho vào 

phễu chiết, Ihôm lOml elc clilic. Đổ lừ từ nước cất vào phễu chiết cho đến khi 

sắc tố chuyển hc'l lên lớp ctc phía ưên. Đổ dung dịch đứng yên, gạn bỏ lớp 

axcton và nước ở phía dưới. 

Sau khi đã loại hết nước và axeton, cho dịch sắc tô" vào bình nút nhám, thêm 

vào dịch sắc tố 3ml KOH 30%, lắc mạnh trong 30 phút, thêm 20ml nước cầ"t, 

rồi lại cho vào phễu chiết. Đc yên một lúc, la thây ưong phễu chiết sắc tố đã 

lách thành 2 lớp: lớp sắc tố carolcnoil có màu vàng ở phía ưên, lớp nước phía 

dưới chứa muôi của clorophin a và b (clorophinat). Tách lớp muôi này bằng 

cách cho thêm nước và rửa nhiều lần. Rót dịch carotenoit vào bình định mức, 

đem so màu trôn máy so màu quang điện. Châ"t đôì chứng là dung môi ete 

etilic và kính lọc màu xanh tím. 

Câu 2 

1. Đường huyôt là một thông số sinh hoá máu luôn phải đưỢc giữ ổn định ở mức 

khoảng Igram/líl (đổ bảo đảm sự cân bằng nội môi). 

a) Sau khi ăn nhiều gluxit; Gan nhận nhiều glucôzơ lừ tĩnh mạch cửa gan -> 

biến đổi (phần lớn) thành glicôgen dự trữ trong gan (chủ yếu) và cơ, phần 

còn lại đưỢc gan biến đổi thành mỡ dự ưữ trong mô mỡ đường huyết 

trong máu được giữ ổn định. 
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b) Khi hoạt động ihể lực nhiều; Sự liêu dùng năng lượng của cơ ihc làm glucô/ơ 
máu có xu hướng giảm, gan sc chuyển glicôgcn dự Irữ thành glucôzơ; hoặc 

sẽ biên đổi axit laclic (sản phẩm chuyển hoá do hoại động của cơ) và 

glixcrol (do quá irình phân hủy mỡ) để tạo ihành glucôzơ mới đưa vào bổ 
sung cho máu nồng độ glucô/.ơ huyết tương được giữ ổn định. 

Tham gia quá trình điều hòa glucô/.ơ huyết tương còn cần phải có nhiều loại 
hormonc của tuyên lụy, luyôn ưôn thận, tuyên yôn. 

c) Nông độ các châl tan cao sc làm lăng thẩm áp máu. Nôu không có cơ chê^ 

điều hòa thẩm áp máu sẽ làm các lê' bào bị tco lóp. Gan và thận sẽ tham 
gia điều chỉnh thẩm áp máu. 

2. Mất máu làm huyết áp giảm, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách là gan tiết 

angiolcnsinogcn sẽ lác dụng với rcnin do bộ phận gần quả cầu thận tict ra 

chuyển thành angiotcnsin 1 và qua phổi sẽ chuyển thành angiotensin II. 

Angiolcnsin II khi hình thành .sc kích thích vùng dưới đồi gây cảm giác khát. 

Câu 3 

a) - Vận động theo sức trương nước. 

- Cơ chế: Do lác động cơ học (va chạm) đột ngột -> ion K* ra khỏi không 

hào —> thay đổi sức trương nước của thể gô'i —> cành, lá ... cụp lại. 

- Ví dụ: cây trinh nừcụp lá khi bị chạm đc'n. 

b) + Đó là axil Abxixic (AAB) 

— Giải thích: AAB đưỢc hình thành mạnh đe phản ứng với các strc.ss hoặc 

điều kiện bâl thuận của môi trường như mặn, lạnh, úng, sâu bệnh... đều 

gây ra sự lăng hàm lượng AAB trong lá -> và làm cho cây biến đổi để 
thích ứng với điệu kiện của môi trường -> phản ứng lự vệ và thích nghi 
của cây. 

- Ví dụ: khi cây bị thiếu nươc thì hàm lượng AAB tăng nhanh trong lá làm 

khí khổng nhanh chóng đóng lại -> giầm nhanh sự thoát hơi nước. 

+ Nguôn phát sinh: AAB đưỢc tổng hỢp ở hầu hết lâ'l cả các bộ phận của cây 

như re, thân, lá, hoa, quả, hạt, củ... và ưch lũy nhiều nhất ở cơ quan già, cơ 
quan đang ngủ nghỉ, cơ quan sắp rụng. 

+ Vai trò sinh lý của AAB; 

- Kiểm tra sự rụng; AAB kích thích sự xuất hiện và nhanh chóng hình 

thành tầng rời ở cuông. AAB diều chỉnh sự rụng gắn liền với elylcn. 

- Điều chỉnh sự ngủ nghỉ: Trong cơ quan đang ngủ nghỉ, hàm lượng AAB 

lăng gâp 10 lần thời kỳ dinh dương. Sự ngủ nghĩ kéo dài cho đen khi 

hàm lượng AAB giảm đê'n mức lối thiểu đồng thời lương GA lăng lên. 

- Điều chỉnh sự đóng, mở khí khổng; AAB điều chỉnh sự đóng mở khí 

khổng liên quan đốn sự vận động nhanh chóng của ion K"”. AAB làm 
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biến đổi điện thô" qua màng -> lăng cường bài lic"t K'" qua màng làm mâ"t 
—> khí khổng đóng. Ngoài ra AAB ức chc" lổng hỢp cnzim amylaza 

-> ngưng lổng hựp tinh bộl thành đường -> giảm áp suâ"t thẩm thâu tế 
bào khí khổng -> giảm sức trương nước, lỗ khí đóng. 

- AAB còn được xcm là hormonc của sự hoá già: Khi hình thành cơ quan 

sinh sản và khi dự trữ cũng là giai đoạn tổng hợp và tích lũy nhiều nhâ"t 

AAB và tốc độ hoá già cũng nhanh nhâ"l. 

Câu 4 
a) ~ Khi hị tress: cơ thể tiết hormonc adrcnalin, noradrcnalin và cortizon 

- Hậu quả khi bị trcss lâu dài: 

■f Tăng lượng adrcnalin và noradrcnalin -> tăng huyôl áp, lăng nhịp tim 

gây suy lim. 

+ Tăng cortizon -> gây tiểu đường, suy giảm miỗn dịch, giảm khả năng 

phục hồi vc"t thương do ihicu prolcin. 

b) - Bệnh lùn căn đối: dơ thrcu homionc lăng trưởng (GH) từ nhỏ Hạn chế 
quá trình phân chia và lổng hỢp prolcin của lê" bào, xương không dài ra 

-> Tuy cơ thể ở mức cân đôì nhưng sự phát triển của cơ thể giảm. 

- Bệnh khổnịị lồ: do tăng cường hormonc lăng trưởng (GH) lúc nhỏ lăng 

cường quá trình phân chia và tổng hỢp protcin của tô" bào -> tăng sô" 

lượng tô" bào tăng khôi lượng cơ thể và kích thích xương dài ra -> 

người to quá mức bình thương. 

- Bệnh to đầu nịịón: do luyến ycn tic"t quá nhiều hormonc tăng trưởng (GH) ở 
giai doạn trương thành dầu ngón lo bâ"t thường. 

- Bệnh dúi thảo nhụt: do tuycn yc"n giảm tiết hormonc ADH —> giảm khả 
năng tái hâ"p thu nước ở các ống góp của thận. 

c) - Homume I SH: 

+ ớ con đực: kích thích ống sinh tinh phát triển, lác động vào các tế bào seitoti 

tham gia vào quá trình sản sinh ra linh ưùng. 

+ ớ con cúi: kích thích nang trứng đang phát triển, tác động vào lê" bào hạt 
của. nang trứng -> gây tăng sinh lô" bào hạt. 

- Homione LH: 

+ ớ con đực: tác động vào tô" bào kc —> lăng lic"l Icstostcron. 

+ ớ con củi: cùng vơi FSH làm chín trứng và rụng, kích thích sự phát triển 

của thể vàng, lạo ocstrogcn và progcstcron. 

d) - Hormon điều hòa bic"n thái: Ecđison, iuvcnin, Thyroxin. 

+ Ecdison: gây lột xác ơ sâu bướm, kích thích sâu bic"n thành nhộng và 

bướm. 

+ duvenin: phối hựp với ccdison gây lột xác ở sâu bướm, ức chê" quá ưình 

bic"n đổi sâu thành nhộng và bươm. 

+ Tiroxin: do luycn giáp trạng của nòng nọc tic"t ra gây bic"n thái nòng nọc 

thành c"ch (nhái). 
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Câu 5 

a) A = T = 450 

X/T = 7/3 => G = X = 1050 (nu) 

Tổng sô" nuclcolit: Ngen = 3(X)0 (nu) 

Khối lượng của gen: Mg,.„ = 3000 X 300 = 9.10^đvC 

Chiều dài gcn: Igen = N/2.3,4 = 5 lOOA" = 0,51 

b) X, + T, = 900 

G. - Ai = 3()() 

G + Ti - A| = 1200 (nu) 

=>T,-T2= 1200- 1050= 150 (nu) 

T = 450 

=> T| = A2 = 300 (nu) 

A| = T2 = 150 (nu) 

X| = G2 = 600 (nu) 

G) = X2 = 450 (nu) 

Gcn phiên mã n lần -> Môi Irường cung câ"p 1350 rG = n Xgốc 

Giả sử mạch 1 là mạch gốc -> 1350/X| = 1350/600 = lẻ (loại) 

Giả sử mạch 2 là mạch gốc -> I350/X2 = 1350/450 = 3 

=> Mạch 2 là mạch gốc và gcn phiên mã 3 lần 

=> Số ribonuclcolil lừng loại của mARN 

rA = T2= 150= 10% • - 

rư = A2 = 300 = 20%, 

rG = X2 = 450 = 30% 

rX = G2 = 600 = 40% 

c) Số acid amin cung câ"p cho quá trình dịch mã: 

- Hình thành một phân lửprotcin: 1500/3 - r= 499 aa 

- Hình thành 3x4=12 phân lử prolein: 499 X 12 = 5988 aa 

d) Thời gian dịch mã: l = 3.r40” + (4 - 1).1,4” = 304,2”. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẬU GIANG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VỊ THANH 
Câul 

a) - Hiện tưỢng ứ giọt là hiện tượng nước đọng lại thành giọt ưên mép lá do 

nước bị đẩy từ mạch gỗ lên lá không thoát được qua khí khổng (hơi nước 

bị bão hòa). 

- Hiện tưỢng này thường xảy ra ở cây thân thảo và cây bụi thâp vì: 

364 



+ Các cây này thường mọc dưới các cây lớn hơn nên khu vực sống của nó 

thường có độ ẩm cao, do đó hơi nước dễ bị bão hòa không bay hơi được 

nên ngưng tụ lại thành giọt. 

+ Thân cây thường ihâp nôn áp suâ'l rễ đủ mạnh đẩy nước từ rễ lên lá. 

b) - LưỢng phân N cần bón đổ đạt năng suâì 65tạ/ha; 

1,2 X 65 = 78kg N 

- LưỢng phân N cần cung câp: 

- Lượng phân N có sẩn ưong đất là 15kg, vậy chỉ cần cung cấp lượng 

phân N là: 

111,43- 15 = 96.43kgN 

- Dùng phân urc chứa 43% N phải bón: —“ 224,56 

- Dùng phân nilral (KNO3 chứa 13%| N) phải bón: 

96,43 X 100 _ _ ., „ .. 
—-r- =741,77kgN 

13 

- Dùng phân 1/2 amôn, 1/2 nilral: NH4NO3 loại ưung bình chứa 27,5%N 

phải bón: 

96,43x100 
—’ _ _ _- = 350,65kg N 

27,5 

c) Khi chiếu qua lăng kính, ánh sáng sẽ phân thành 7 màu: đỏ, cam, vàng, 

lục, lam, chàm, tím. 

- Các lia sáng đơn sắc này sẽ rơi trôn sỢi tảo theo thứ tự từ đỏ đến tím từ 
đầu này đến đầu kia. 

- Như vậy, 1 đầu của sỢi lảo sẽ hâp thụ ánh sáng đỏ, đầu còn lại hâp thụ 
ánh sáng tím. Quang hỢp diễn ra mạnh nhất lại 2 miền ánh sáng này. 

- Tại đây .se thải nhiều oxi nhâ'l nên vi khuẩn hiếu khí lập trung nhiều lại 

2 vị trí này. 

Câu 2 

a) Phân tích những điểm khác nhau giữa hộ tuần hoàn của cá và hệ tuần hoàn 

của lưỡng cư*.^ 

1. Sô" vòng tuần hoàn 

- Cá: Chỉ có một vòng tuần hoàn. 

- Lưỡng cư: Có 2 vòng tuần hoàn là vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn 

lớn. 

2. Câu tạo lim 

- Cá: Tim 2 ngăn; I lâm lhâ'l phía trước, 1 tâm nhĩ phía sau. 

- Lưỡng cư: Tim 3 ngăn: 2 lâm nhĩ và 1 lâm ihât. 
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3. Máu Irong lim 

- Cá: Cả lâm nhĩ và lâm lhâ"l đều chữa máu đỏ ihẫm giàu CO2). 

- Lưỡng cư: Tâm nhĩ phải chứa máu đỏ Ihẫm, lâm nhì ưái chứa máu đỏ 
iưưi, lâm Ihâì chứa máu pha. 

4. Sự lưu Ihông cua máu Irong hộ mạch 

- Cá: Máu đi nuôi cơ Ihể là máu đỏ iươi. 

Máu sau khi Irao đổi khí không ưở vồ lim mà ưực liếp đi nuôi cơ thể. Máu 

chảy ưong động mạch lưng dưới áp lực trung bình. 

- Lưỡng cư: Máu đi nuôi cơ thể là máu pha. 

Máu sau khi trao đổi khí đưỢc trở về lim và đưỢc lim bơm đi nuôi cơ ihể. 

Máu chảy trong động mạch chủ dưới áp lực cao. 

b) Sai, vì cá hoại dộng rắl lôì với vòng luần hoàn đơn, hơn nữa máu đi nuôi cơ 
Ihc là máu đỏ iươi, còn ở lưỡng cư dù có vòng luần hoàn kép nhưng máu đi 

nuôi cơ ihể là máu pha. 

c) 4- Giai đoạn cơ lim dang co: 

Cơ lim không dáp ứng với các kích Ihích ngoại lai (không trả lời), vì khi đó 

các lô" bào cơ lim dang ở giai doạn Irơ luyộl đối hay nói một cách khác, cơ lim 

hoại động ihco quy luật “lâì cả hoặc không”. 

+ ơ giai đoạn cơ dang giãn: 

- Cơ lim đáp ứng lại kích ihích bằng mộl lần co bóp phụ gọi là ngoại lâm ihu. 

Sau ngoại lâm ihu là thời gian nghỉ bù, ihời gian này kéo dài hơn bình 

thường. Sở dĩ có thời gian nghỉ bù là do xung ihần kinh lừ niíl xoang nhĩ 

đôn lâm lhâ"l rơi dúng vào luc cơ lim đang co ngoại lâm ihu (lúc này cơ lim 

,đang ở giai đoạn Irơ luyộl dôi của ngoại lâm thu). Vì vậy cơ phải đợi cho 

đc"n đợi xung lic"p ihco dể co bình thường. 

- Ý nghĩa sinh học: 

+ Trong giai đoạn lâm ihu, cơ lim có lính ươ (không đáp ứhg bâ"t kì kích thích nào). 

+ Tim hoại động ihco chu kì ncn giai đoạn Irơ cũng lặp lại Ihco chu kì. Nhờ 
lính Irơ của cơ lim trong giai đoạn lâm ihu mà cơ lim có giai đoạn nghỉ ngơi 

xcn kc với giai hoạt dộng đồng thời nhờ lính trơ có chu kì này mà cơ lim 

không bao giờ bị co cứng như cơ vân. 

d) - Các yếu lố gây dóng - mở môn vị: Co bóp của dạ dày, môi ưường axil của 

nhO châp, môi irương kiềm của lá iràng. 

- Tác dụng: Mỗi dợi dạ dày co lạo áp lực mở môn vị và một lượng nhũ chấp 

iheo đó vào lá iràng, nhũ châ"p có pH lhâ"p bị trung hòa bởi mỗi trường 

kiềm (ì lá tràng gây dỏng môn vị. Tiếp lục dạ dày co đợi 2. 

- Ý nghĩa: Thức ăn xuông dạ dày lừng đợi lạo điều kiộn thuận lợi cho liôu 

hoá và hâ"p Ihu ở ruộl non. 
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e) Vì sao khi bị chân thương phía sau gáy thường dỗ gây tử vong? 

- Đó là vùng hành tủy, chứa trung lâm điều hòa hô hấp. Nêu hành tủy bị 
chân thương, trước liên hoạt động hô hâp lạm ngừng. 

- Nếu sau một thời gian, trung lâm hô hâ'p không phục hồi đưỢc liên lạc với 

cầu não và vỏ não, hoặc không được câp cứu kịp thời sẽ dẫn đên tử vong. 

Câu 3 

a) Vai trồ của nước đôi với quang hỢp: 

- Hàm lượng nước trong không khí và trong lá ảnh hưởng đôn quá trình 

thoát hơi nước, do đó ảnh hưởng đc'n độ mở khí khổng tức là ảnh hưởng 

đến sự khuếch lán của CO2 vào tế bào. 

- Nước ảnh hưởng đôn lốc dộ sinh trưởng của cây do đó ảnh hưởng đến 

kích thước của bộ máy đồng hoá. 

- Nươc ảnh hưỏng đến tốc độ vận chuyển các chất đồng hoá. 

- Hàm lượng nước trong lê' bào ảnh hưởng đến lốc độ hiđrat hoá của châ't 

nguyên sinh, do dó ảnh hưởng đôn điều kiện làm việc của hộ thông 
en/,ym. 

- Nước là nguyên liệu trực liôp của ì?hản ứng quang hỢp vđi cương vị là 

châl cho hiđrô và nhận clcclron. - 

- Quá trình thoát hơi nươc dã điều hòa nhiệt độ của lá, do đó ảnh hưởng 
đôn quang hỢp. 

b) Anh hưởng của hô hâp đôi vơi việc bảo quản nông sản: 

- Hô hấp liêu hao châ'l hữu cơ của đối iượng bảo quản, do đó làm giảm số 
lượng và châ'l lượng ưong quá trình bảo quản. 

- Hô hâ'p làm lăng nhiệt độ trong môi trường bảo quản, do đó làm tăng 
cường độ hô hâp của dôi iượng bảo quản. 

- Hô hâ'p làm lăng độ ẩm của dối iượng bảo quản, do đó làm tăng cường độ 
hô hâp của dôi iượng bảo quản. 

- Hô hâp làm thay dổi thành phần khí trong môi ưường bảo quản; Khi hô 

hâp tăng Oi .sc giảm, CO2 sẽ lăng. Khi O2 giảm quá mức, CO2 tăng quá 

mức thì đối iượng bảo quản sẽ chuyển sang hỗ hâ'p kị khí và sẽ bị phân 
hủy nhanh chóng. 

c) Trình bày thí nghiệm chứng minh auxin có vai trò làm thân cây cong về 
phía có ánh sáng; 

- Năm 1926, Wcnl chứng minh có 1 hoá châ't sản sinh từ chóp thân gây 

nôn hiện iượng cây cong về phía ánh áng dặt lên là auxin. Châ'l này đưỢc 

sản sinh nhiều ở dính bao lá mầm của các loài thân cỏ. 

- Cắt đỉnh bao lá mầm sau 3-4 ngày niỊx; mầm rồi đặt lôn miông thạch ưong 

vòng I giơ dể auxin chuyển vào miếng thạch. 
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- Đặt miông thạch có auxin đó về 1 phía của trụ lá mầm, phía đó sinh trưởng 

nhanh làm cong bao lá mầm về phía không có auxin. 

- Ánh sáng đã lạo nên hiện iượng di chuyển của auxin về phía đối diện 
như trường hợp đặt micng thạch lệch về 1 phía. Như vậy, auxin có tác 

động đôn tính hướng sáng của chồi thân. ^ 

d) Đồng hồ sinh học 

- Đồng hồ sinh học là cơ chế gây ra những biến đổi về tập lính và trạng 

thái cơ quan, cơ thể lạo nôn nhịp điệu sinh học theo chu kì ngày đêm, 

mùa, tuần trăng... 

- Nhịp điệu sinh học theo chu kì này là do quá trình tự thích nghi dưới ảnh 

hưởng của ngoại cảnh gắn với các nhân tô bôn trong (điều hòa thần kinh, 

thể dịch...) hộ quả là đảm bảo sự tồn lại của cá thể. 

Câu 4 

a) Cấu lạo hồng cầu phù hỢp với chức năng: 

- Hình đĩa, lõm hai mặt, không có nhân: lăng diện tích tiếp xúc của hồng 

cầu, lăng lô'c độ khuyct lán khí, làm cho hồng cầu dỗ biến dạng khi xuyên 

qua mao mạch có đường kính râl nhỏ. 

- Màng có 3 lớp 

+ Màng ngoài có nhiều lỗ nhỏ 
+ Lớp ưong (lipid) 

+ Hệ thống vi ống, vi sỢi có đính calmodulin, prolcin gắn hcmoglobin: 

quyết định độ lắng và lăng trạo đổi chất; giữ nguyên hình dạng hồng 

cầu, lính bền trong huyôl tương. Điều hoà hoạt động các enzym ở màng. 

- Màng có tính thâm chọn lọc rất nghiêm ngặt. 

Vai trò đảm bảo lính bền vững thẩm thâu của màng và sự trao đổi các 

chất qua màng. 

- Màng của tế bào hồng cầu là 1 màng bán thấm đặc biệt, đó là màng 

lipoprolcin có lính thâm chọn lọc. 

- Trôn màng hồng cầu có một sô kháng nguyên A, B, và Rh^, nó 

quyết định các nhóm máu. 

b) So sánh cơ lim và cơ vân? 

* GiôrìỊỊ nhau: 

- Tế bào cơ lim và cơ vân đều có câu ưúc dạng sỢi. 

- Trong tế bào đồu có các vân lôi và vân sáng xen kẽ nhau. 

* Khác nhau: 

- Cơ tim: Các lố bào phân nhánh và nối với nhau bằng các đĩa nối tạo nên 

khối hỢp bào. Khi bị kích thích lới ngưỡng, xung đưỢc dẫn truyền trực liếp 

qua các đĩa nối nên lâl cả tế bào đều co đồng loạt với biên độ tối đa. 
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- Cơ vân: Các lế bào cơ không phân nhánh, các tế bào riêng rẽ, có nguững kích 

thích khác nhau. Khi có kích thích nhẹ chỉ những tế bào có ngưỡng kích thích 

thấp co. Khi có kích thích mạnh thì cả tế bào có ngưỡng thấp và tế bào có 

ngưỡng cao đều co. 

- Cơ tim: Mỗi lô" bào chỉ có 1 nhân. 

- Cơ vân; Mỗi lê" bào có nhiều nhân 

- Cơ tim: Giai đoạn trơ dài nôn không có co cứng (co ưương) 

- Cơ vân: Giai đoạn trơ ngắn nôn có co cứng (co trương) 

- Cơ tim; Chỉ có ở lim 

- Cơ vân: Bám vào xương, dưới da, cơ hoành 

- Cơ tim: Điều khiển bởi hộ dẫn truyền lự động và hệ thần kinh thực vật 

nên co giãn không theo ý muốn con người. 

- Cơ vân: Điều khi^n bởi nơron vận động của thần kinh trung ương nên co 

dãn theo ý muốn con người. 

c) Thận của chim, thú, bò sát có câu tạo thích nghi với môi ưường sống như 
thế nào? 

Thay đổi trong câu trúc và chức năng củâ ncphron giúp thận động vật có 

xương sống điều hòa áp suâ"l thẩm thâu trong các môi ưường sông khác 

nhau; 

- Thú: sống ở sa mạc, nơi khan hiên nước có quai Henle râ"l dài tăng hiệu 

quả hâ"p thu nước, nước tiểu thải ra ít và đặc. 

- Hải ly sống trong nước không đối phó với thiếu nước nên quai Henle 

ngắn, nước tiểu nhiều, loãng. 

- Chim có quai Hcnlc ngắn do đó khả năng cô đặc nước tiểu kém hơn, 

khắc phục nhưỢc điểm đó chim bảo tồn nước bằng cách thải axit uric tốn 

ít nước. 

- Bò sát không có quai Hcnlc, do đó khả năng cô đặc nước tiểu kém, khắc phục 

nhưỢc điểm đó bò sát bảo tồn nước bằng cách thải axil uric lốn ít nước và trực 

ưàng có nhiệm vụ tái hâ"p thu nước. 

Câu 5 

a) - Các hoocmôn: ađrcnalin, noradrcnalin, corti/.on đưỢc tiết ra. 

Stress kéo dài gây; 

+ Tăng lượng ađrcnalin và noradrcnalin => tăng huyôt áp, tăng nhịp tim => 

gây suy lim. 

+ Tăng corti/.on: gây đái đương, suy giảm miễn dịch, giảm khả năng phục 

hồi vết thương do thiêu prolcin. 

b) - Đường huyết giảm => tăng tiết corli/on (vỏ thượng thận), tăng tiết ađrenalin, 

noradrcnalin (luỷ thượng thận), glucagon ở đảo tuy. 
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- Corti/,on lổng hỢp mạnh => phân giải châ"l béo và prolcin thành đường. 

c) Tế bào vi khuẩn có ihành lế bào còn lố bào người ihì không nên người ta 

có thể sử dụng các châ'l kháng sinh để ức chế các cnzym lổng hỢp thành tế 
bào vi khuẩn. 

d) - Các thuốc tránh thai đường uống (viên tránh thai) thường là progestêron 

đơn thuần hoặc phôi hỢp với eslrogcn. 

- Cơ chô" tác dụng: Tác dụng cơ bản của thuốc phối hỢp csưogen và 

progcslôron là ức chế hệ dưới đồi - luyến yên, giảm tiết hormon hướng sinh 

dục (GnRH). Progcstcron làm giảm lic"l hormonc hoàng thổ (LH), và 

csưogcn ức chế hormonc kích thích nang noãn (FSH). Cả hai chất này đều 

ức chô noãn chín và sự phóng noãn. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỔNG THÁP 

TRƯỜNG THPT TP CAO LÃNH 
Câu 1 

1. * Lí do cường độ quang hỢp hạ thấp: 

- Buổi trưa: thoát hơi nước mạnh tế bào lỗ khí mất nước, vách mỏng tế bào 

hình hạt đậu co lại nhiều làm lỗ khí khép kín - trao đổi khí bị ngưng ưộ. 

- Thoát hơi nước lớn hơn sức hút nước lừ rỗ làm tăng quá ưình tổng hỢp axit 

abxixic làm tế bào hình hạt đậu mâ't sức căng. 

* Lí do giảm năng suất quang hỢp: 

Do hiện tượng hô hâ'p sáng - lỗ khí khép -> hàm lượng CO2 giảm hô hấp 

sáng tăng tạo châl pholphoglicolal bị oxi hoá giải phóng năng lượng vô ích. 

2. * CO2 có nồng độ lhâ'p kê'l hỢp với phân tử có 3 cacbon bắt nguồn lừ axit 

piruvic -> axil oxaloaxclic cớ'4 cacbon -> axil malic là kho dự trữ tạm CO2. 

* Axit malic chuyển vào tố bào bao quanh bao bó mạch có nồng độ O2 thấp 

để giảm hô hấp sáng - giải phóng CO2 đổ thực hiộn quang hỢp C3. 

3. * Miền mang lông hút (có cấu lạo sơ cấp) 

- Trung trụ bé so với phần vỏ. 

- Mạch gỗ và mạch rây xếp xcn kẽ nhau. 

- Phần cuối của miền xuất hiện liền iượng tầng. 

* Miền mang rỗ phụ (có câ\i lạo thứ cấp) 

- Trung trụ lớn hơn so với phần vỏ. 

- Mạch gỗ và mạch rây xếp chồng chất lên nhau: mạch rây phía ngoài, 

mạch gỗ phía trong. 

- TưỢng tầng lạo thành vòng nằm giữa mạch rây và mạch gỗ. 

Mạch gỗ và mạch rây xếp chồng chất lên nhau: mạch rây phía ngoài, mạch 

gỗ phía trong có lác dụng: Mạch gỗ đưỢc liếp xúc trực tiếp vđi các tế bào 

sông ở phần vỏ làm cho nước và khoáng chuyển lừ ngoài vào ưong một cách 

dễ dàng, liên lục lạo nên sức đẩy của rẽ chuyển nước lên thân. 
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4. a) Thiết kế 1 thí nghiệm để chúhg mứih hô hấp sinh ra CO2 và tỏa nhiỘL 

+ Chuẩn bị: 
Một bình thủy linh có nút cao su đục lỗ cắm nhiệt kế. 
Nhiệt kế. 

Côc nước vôi trong. 

+ Cách liến hành: 

Treo túi hạt. 

Đặt cốc nước vôi trong vào trong bình. 

Cắm nhiệt kê' vào nút cao su. 

Đậy nút cao su có cắm nhiệt kê' vào bình thật chặt, kín. 
Ghi nhiệt độ của nhiệt kô. 

+ Kết quả 
- Sau 90 - 120 phút: ghi nhiệt độ của nhiệt kê. 
- Quan sát côc nưđc vôi. 

- Rút ra kc'l luận. 

. Hô hấp thải CO2. 

. Hô hâp lỏa nhiệt. 

b) Tính hộ sô' hô hâ'p với nguyên liệu là gltícôzơ = 1. 
Câu 2 

1. — Mẹ nhóm máu A có thể mang thai nhóm máu o vì: 

+ Máu mẹ và con không liếp xúc ưực liếp với nhau. 

+ Trao đổi châl đưực thực hiện qua màng mao mạch của mẹ và của con tại 
nhau thai. 

- Sự tuần hoàn máu trong thai nhi diễn ra như sau: 

+ Máu động mạch lừ nhau lới thai nhờ tĩnh mạch rốn để vào khoang bụng của 

thai theo bờ dây chằng liềm trước gan, đến cửa gan ữnh mạch rốn chia thành 2 

nhánh: một lĩnh mạch Aranli đổ vào lĩnh mạch chủ dưới còn một nhánh đổ vào 

ứnh mạch cửa. Như vậy ở đây máu động mạch từ mẹ se bị pha lẫn máu ứnh 

mạch lừ thai để cuối cùng theo lĩnh mạch chủ dưới đổ về tâm nhĩ phải. 

+ Từ tâm nhĩ phải máu pha sẽ sang thẳng lâm nhĩ ưái qua lỗ bầu dục thông giữa 

hai lâm nhĩ. Máu giàu O2 lừ lâm nhĩ ưái sẽ xuống tâm thất ưái để đỗ vào động 

mạch chủ đổ phân phối máu cho các cơ quan của thai. Từ phần bụng dưới của 

đôi động mạch chủ phát sinh hai dộng mạch rốn qua lỗ tới nhau tiếp tục ưao 

đổi chất với máu mẹ. Như thố, sự tuần hoàn máu mẹ và thai đưỢc khép kín. 

+ Ngoài ra thai còn có một phần máu lừ lĩnh chủ ưôn đỗ về tâm nhĩ phải 

xuông tâm Ihâl phải để đến dộng mạch phổi. Nhưng trong động mạch phổi 

một phân lớn lại qua ông Botan đổ vào động mạch chủ chỉ còn lại một ít 
máu đến hai lá phổi. 

+ Như vậy máu tuần hoàn trong thai nhi là máu pha. 
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2. Dưới đây là sơ đồ liôu hoá prolein ở động vậl nhai lại. Hãy điền vào các nội 

dung thích hỢp vào các ô sô 1 đôn sô 10. 

Ống tiêu hoá Cơ thể động vật nhai lại 

Tóm tắt quá trình tiêu hoú protein ở động vật nhai lại 

Câu 3 
1. 

Hình thức vận động Loại vận động cụ thể 

I. Hướng liếp xúc 

II. Cảm ứng sáng 

III. Hướng sáng 

IV. Cảm ứng tiếp xúc 

V. Hướng trọng lực 

2. Tua cuốn cây họ đậu cuốn vòng theo cọc 

1. Cây ngủ 
4. Hoa hướng dương hướng về phía mặt ười 

3. Lá cây trinh nữ cụp lại khi va chạm vào 

5. Rỗ hướng xuống đất, ngọn hướng lên ười 

2. Cây mía ra hoa vào mùa đông vì là cây ngày ngắn, 

b) Đc cây mía không ra hoa phải làm như thế nào? 

Phải ngắt quãng thời gian lối bằng cách chiếu sáng ban đêm. 

3. Nêu vai ưồ của axit abxixic và ôtilcn đối với sự sinh trưởng của thực vật. 

- Axit abxixic: 
+ Có vai ưò làm chậm quá trình sinh trưởng, nó có tác động đôi nghịch vđi 

các loại hoocmôn sinh trưởng (ức chế sinh trưởng). 
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+ Duy irì trạng thái ngủ của hạt và chồi giúp các hạt của cây chỉ nảy mầm 

đưỢc trong các điều kiộn thích hỢp của môi trường. Trong hạt chín thường 

có chứa hàm lưựng axil abxixic cao ngăn cản sự nảy mầm của hạt. 

+ Giúp thực vật chống chịu với hạn hán. Khi nguồn nước ưong đấit bị cạn kiệt, 

axit abxixic ưong lá lăng lên làm mở kênh K"*" ở màng của các tc bào bảo vệ 

(tế bào khí khổng) khiến cho nhanh chóng thoát khỏi tế bào dẫn đến tế bào 

bị mất nước và khí khổng đóng lại giúp cây không bị mất nước. 

- Elilcn: Có vai trò làm chín quả, làm rụng lá. 

4. - Các cây này sc không ra hoa khi trồng trong điều kiện chiếu sáng như vậy vì 

chúng là các cây ngày ngăn cần thời gian lối liên lục là lớn hơn hoặc bằng 8 giờ. 

- Giải thích: 

Cây ngày ngắn thực chất là cây đcm dài mà cụ thể là cây ngày ngắn cần một số 
giờ lối liên tục, lối ihiốu nhất định mới ra hoa được. 

Trong trường hỢp của loài cây này, số giờ lối liên tục phải bằng hoặc lớn 

hơn 8 giờ. Khi bị chiếu sáng trong dêm, số giờ tối của cây không đủ 8 giờ 
licn lục nôn cây không Ihc ra hoa. Cây ngày dài thực châl là cây đôm ngắn, 

chúng cần một thời gian lôi licn lục lôi đa ỉìhâl định mới ra hoa. 

Đối với trương hỢp của loài cây này; nôu là cây ngày dài thì cây chỉ ra 

hoa khi thời gian chiếu sáng lối ihiổu là 16 giờ, đồng nghĩa với thời gian lối 

licn lục chỉ có thể bằng hoặc ít hơn 8 giờ. 

Câu 4 

1. - Ba thí nghiệm đầu 1, 2, 3 cho phép kết luận trong tủy sống có nhiều căn cứ 
thần kinh phụ trách hoạt dộng của các chi và cả cơ. 

- Riêng thí nghiệm 3 và 4 cho ihiíy khi kích thích mạnh chi dưới thì cả 2 chi 

trên cũng co và ngưỢc lại: các căn cứ trong tủy sống không biệt lập với 

nhau mà dưỢc liên hệ vơi nhau băng các đương dẫn truyền dọc. 

- Thí nghiệm 5 cắt ngang tủy là cắt đứt đường liên hệ dọc. 

- Châl xám tủy sông là liêp nhận và xử lí thông tin. 

2. - Nồng độ FSH và LU lăng lên vì luyến yên và vùng dưới đồi không bị ức 

chế ngưỢc bởi cslrogcn và pri)gcslcron. 

- Chu ki kinh nguyệt không diễn ra vì chu kì kinh nguyệt xảy ra là do 

cstrogcn và progcslcron đưỢc buồng trứng liêl ra gây phát iriôn và bong 

lớp niêm mạc lử cung kèm máu theo chu kì. 

— Xương xốp dễ gẫy (bộnh loãng xương) nguyên nhân là do thiêu cstrogen 

nôn giảm lắng dọng canxi vào xương. 

3. - Những loài có sự phân bố cá thể một cách tương đối đồng đều thường có 

lập lính lãnh thổ cao. 
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Mỗi con vật thường có tập lính chiếm cứ một vùng lãnh thổ nhất định và bảo vệ 
chủ quyền của mình băng cách đc dọa hoặc đánh đuổi nhũbg kẻ đôn xâm phạm. 

- Tập tính lãnh thổ giúp duy trì kích thước quần thể phù hợp với nguồn sống 
của môi trường. 

- Khi sô lượng cá thể của quần Ihc lăng lên quá mức thì một sô con sẽ 
không có nơi ở, thức ăn và nOi sinh sản, buộc phải đi lìm nơi ở mới hoặc 

bị chct. Vì vậy, sô lượng cá thể của quần thổ luôn đưỢc kiểm soát. 

4. * Cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap: Khi điện Ihd" hoạt động tới 

đầu cùng của xinap gây khử cực màng sinh chất, làm mở kênh điện dẫn 

đến giải phóng Ca^* vào trong chuỳ xinap. Ca^^ làm bóng lải gắn kết với 

màng và giải phóng chất truyền tin axctincolin vào khc xinap. Chất 

truyền tin sau dó đưỢc gắn vào thụ thể trên màng sau xinap làm xuất hiện 

thế điện động ở ic bào sau xinap. 

* ưu điểm của xinap hoá học: 

- Việc truyền thông tin lại xinap hoá học dễ đưỢc điều chỉnh hơn so với ở 
xinap điện, nhờ điều chỉnh lượng chât truyền tin đưỢc ticl vào khc xinap. 

Ngoài ra, mức dộ dáp ứng với tín hiộu ở màng sau xinap cũng dỗ đưỢc 
điều chỉnh hơn. 

- Dần truyền xung thần kinh theo một chiều. 

- Châl ưung gian hoá h(K' khác nhau ờ mỗi xinap gây ra các đáp úhg khác nhau. 

Câu 5 

a) Sô" lượng lừng loại nuclêôlil môi trương cung câ"p. 

Số Nu của gcn: (0,408. K)-* 2U 3,4 = 2400Nu 

A + G = 50%A = 30'7r A = 30%.2400 = 720Nu 

A - G = 10% G = 20'7r G = 20%.2400 = 480Nu 

=> Số Nu lừng loại môi trường cung cấp cho quá ưình nhân đôi của gcn là; 

A = T = 720(2‘- l) = 2160Nu ' ’ 

G = x = 480(2’- 1)= 1440NU 

b) Sô ribônuclêôiii lừng loại môi trương cung câp. 

Số Nu 1 mạch = 2400 : 2 = 1200Nu 

A, = T2= 157r.l200= IHONu 

T, = A2=720- 180 = 540Nu 

G| = X.-. = 30%. 1200 = 360Nu 

X, = G2 = 480-360= 120Nu 

Gọi X là .sô lần phiên mã thì X phải là sô nguyên dương 

Nếu mạch 1 là mạch khuôn thì X = 3600/4.180 = 5 

Nếu mạch 2 là mạch khuôn thì X = 3600/4.540 = 1,6666 (loại) 
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mạch 1 là mạch khuôn, số lần phiên mã là 5 

Số ribônuclcôUl môi ưường cung cấp cho quá ưình phiên mã là: 

r.A = 540.5=2700 rNu 

r.u= 180.5 = 900 rNu 

r.G = 120.5 = 600 rNu 

r.x = 360 5 = 1800 rNu 

c) Sô" ribôxôm Ircn mỗi mARN 

Sô" phân lử mARN đưực lổng hỢp: 2^. 5 = 20 

Số phân lử nước đưỢc giải phóng khi lổng xong 1 chưỗi polipcptit 

(1200/3) - 2 = 398 

Sô" chuỗi polipcplil đưực lổng hỢp: 55720/398 = 140 

Sô"riboxôm Irôn 1 mARN là: 140/20 = 7 ribôxôm 

d) Số phân lử prôlêin: 140/4 = 35 phân lử 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH 

Câu 1 

1. . . 
Photphorin hoá vòng Photphorin hoá không vòng 

- CÓ ở mọi sinh vậl 

- Đường đi của clcclron khcp kín, 

clcclron lừ diộp lục lại quay về diộp 

lục 

- Phản ứng sáng 1 Iham gia 

- Chấl Iham gia: ADP, H,P()4 

- vSản phẩm: ATP 

- Không có 

- Hiộu quả năng lượng 11-12% 

- Chỉ có ở Ihực vậl bậc cao 

- Electron của diệp lục chuyển đến 

NADP khử và clcclron về diệp lục là 

clcclron của nước 

- Phản úhg sáng I, II cùng iham gia 

- ADP, H,P04. NADP, H2O 

- ATP, NADPH2, O2 

- Có sự iham gia của Mn^, cr 
- 36% 

- Pholphorin hoá không vòng liến hoá hơn pholphorin hoá vòng vì; 

Pholphorin hoá không vòng chỉ có ở TV bậc cao. 

Pholphorin hoá không vòng sử dụng cả 2 hộ ihống quang hoá và lạo các sản 

phẩm phong phú hơn. 

- Nếu chỉ xảy ra mạnh quá Irình quang pholphorin hoá không vòng ihì cây xanh 

sẽ ihiêu ATP và quá irình hình ihành gluxit bị ảnh hưởng nôn sản phẩm chủ 
yêu sẽ là prolcin, axil hữu cơ. axil béo. Vì vậy ở những cây này người la lhâ"y 

hàm lượng diệp lục b (ihành phần của phản ihig sáng II) lớn hơn so với các 

cây khác. 
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2. 
Hô hấp Trao đểi nitơ 

- Tạo ATP - ATP cần cho quá trình hấp thụ chủ động 

nilơ ở re, cung cấp năng lượng cho quá ưình 

cố định nilơ ưong khí quyển. 

- Tạo các sản phẩm trung gian: - Các sản phẩm trung gian làm lăng áp 

các axil hữu cơ: axil pyruvic, axit suâ'l thẩm thâu cần cho quá ưình hấp thụ 

íumaric, xcloaxil, axit theo lôi khuếch lán. Mặt khác các Ẹẳn 

oxaloaxelic. phẩm trung gian cần cho quá trình hình 
thành axil amin. 

- Tạo các sản phẩm NADH2, - Cung câ”p lực khử cho quá trình cố định 

FADH2 
nilơ trong khí quyển. Mặt khác còn cần 

cho quá trình chuyển hoá nitơ trong cây 

(NO3 NR,^). 

- Cần cho quá ưình hấp thụ khoáng theo 
- Tạo CO2 và H2O lối bị động; hút bám trao đổi và theo dòng 

nước hòa lan. 

* Kết luận: Hô hâp liên quan đến; 

- Quá irình cô” định nilơ trong khí quyển. 

- Quá trình hâ”p thụ niiư. 

- Quá trình biên đổi nilơ trong cây. 

Câu 2 

1. * Tốc độ hâp thu các .sản phẩm liêuììoá phụ thuộc vào các yếu tố: diện tích bề mặt 
hâ”p thu, gradian khuôch lán 

* Ba cách để ruột non lăng bề mặt hâp thu: 

- Dài, thành ưong của ruột cuộn lại lạo các nếp gâp và các đường rãnh. 

- Trên bc mặt có các lông ruột. 

- Có các lõng cực nhỏ nằm trên đỉnh của các tế bào lông ruột. 

Tâl cả làm lăng diện ưch bề mặt hâp thu lên gâp 600 - 1000 lần .so với bề mặt ống 

ruột, tạo điều kiện hấp thu hết các chất dinh dưỡng. 

* Đổ hâp thu các sản phẩm của quá trình tiêu hoá theo cơ chê khuếch tán và 

cơ chế chủ động, ruột non có các đặc điểm; 

- Câu lạo của màng tế bào lông ruột là màng sông hâ”p thụ có chọn lọc, hâ”p 
thu chủ động. 

- Tại các lông ruột có rât nhiều mạch máu đi tới ưong mỗi lông ruột có một 

mao mạch bạch huyêl đưỢc bao xung quanh là mạch máu tạo nôn sự chênh 

lệch về nồng độ cần cho sự hâp thu bị động. 
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2. * Phản xạ có điều kiện tiết nước bọl xuâ'l hiện khi nhìn thây, ngửi thây hoặc 

nghĩ đôn thức ăn đã lừng ăn. C(í chô: 

- Thức ăn-> kích thích lẽn thụ thể tương ứng. 

- Tạo xung thần kinh theo dây hướng lâm -> bán cầu đại não. 

- Tạo xung thần kinh theo đường dẫn truyền ưong châ't trắng trung khu 

tiết nước bợt ở hành não. 

- Theo dây thần kinh ly lâm -> 3 dôi luyến nước bọt tiết nước bọt. 

• Phản xạ có điêu kiện tiết dịch vị xảy ra khi nhìn thấy, ngửi thây, nghĩ đến 

thức ăn đã lừng ăn cơ chế: 

- Thức ăn kích thích len thụ thể tương ứng. 

- Tạo xung thần kinh theo dây hướng lâm -> bán cầu đại não. 

- Tạo xung thần kinh theo đường dẫn truyền ưong châ'l trắng -> ưung khu 

điều hòa tiết dịch vj ờ hành não. 
- Tạo xung thần kinh theo dây thần kinh não số 10 tuyến vị tic't dịch vị. 

Câu 3 
1. - Hiện iượng ưu thế ngọn; Là hiện iượng khi chồi ngọn và rễ chính sinh 

trưởng sẽ ức chế sinh trưởng của chồi bên, của rỗ phụ. 

- Nguyên nhân của hiện tượng ưu thê ngọn: AIA đưỢc lổng hỢp chủ yếu ở 
đỉnh chồi ngọn và từ đó vận chuyển*xuống dưới, vận chuyển hướng gốc. Càng 

xa ngọn hàm lượng auxin càng giảm lạo nên một gradian nồng độ giảm dần 

lừ đỉnh ngọn xuống gốc cây. Trên con đường đi xuống, nó đã ức chê' sinh 

trưởng chồi bên. 
- Nêu cắt đỉnh ngọn của chồi hoặc rễ chính: Tức là làm giảm hàm lượng 

auxin nội sinh sẽ kích thích chồi bên, rễ bên đưỢc giải phóng khỏi ức chế và 

lập lức sinh trưởng. 

2. * AIA/xilokinin điều chỉnh hiện iượng hoặc quá trình; 
• Mức độ của ưu thế ngọn phụ thuộc về ư lệ giữa auxin/xilokinin. Auxin làm lăng ưu 

thế ngọn còn xilokinin thi lại làm giảm ưu thê ngọn. 
• Auxin kích thích ra rễ và xilokinin kích thích ra chồi. Trong nuôi câ'y mô, tỉ 

lộ auxin/xitokinin = 1 trong giai đoạn mô sẹo. Nếu tỉ lệ auxin cao hơn 

xilokinin giúp sự lạo rễ. Tỉ lộ xilokinin cao hơn auxin sẽ kích thích sự xuât 

hiện và lạo chồi. 
• AAB/Gibcrclin, điều chỉnh quá trình: 

• Điều chỉ quá trình ngủ nghỉ của chồi, hạt. Tỉ lệ này nghiêng về AAB thì hạt 
củ ở trạng thái ngủ nghỉ. Sự nảy mầm chỉ xảy ra khi nào trong cơ quan đó 

GA cao hơn ưu thô' hơn AAB. Đây là cơ sở để phá trạng thái ngủ nghỉ của 

hạt, củ. 
• AAB kìm hãm sự sinh ưưỏng của cành, của các lóng làm chúng không dài lên 

được. GA kích thích thân mọc cao dài, các lóng vươn dài. Điều chỉnh ư lệ 
AAB/GA để thu hoạch lóng, thân phù hợp. 
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* AIA/Elilcn điều chỉnh quá irình: 

* Điều chỉnh quá trình đậu hoa, đậu quả, quá trình chín, rụng quả, lá. Nếu tỉ 

lộ auxin/clilcn thâp thì gây rụng; ngưỢc lại tỉ lộ cao ngăn ngừa chông rụng. 

Muôn chống rụng phun ihcm auxin cho hoa quả. 

* Hoa quả lừ trạng thái xanh chuyển sang chín đưỢc điều chỉnh bằng tỉ lệ 

auxin/ctilen. Trong quả xanh auxin chiôrn ưu thế còn trong quả chín ctilen 

hình thành râ\ mạnh mc. 

* AAB/Xitokinin: 

Điều chỉnh quá trình hoá già và trỏ hoá. AAB là tác nhân gây già hoá còn 

xilokinin là tác nhân gây trỏ hoá trong cây. 

3, Khi xử lí các chât điều hòa sinh trưởng trong ưồng trọt la cần chú ý các 

nguycn lắc sau: 

* Nguyên lắc thứ nhâl là nồng độ. Thông thường tùy theo mục đích mà la 

chọn sử dụng với nồng độ khác nhau: 

- Muốn kích thích sinh trưởng lãng sinh khôi: nồng độ thâp (vài ppm đến 

vài chục ppm). 

- Muôn ức che sinh trưởng, keo dài ngủ, nghỉ thì sử dụng nồng độ cao vài 

nghìn ppm. 

Muốn diột cỏ dại, khô lá, rụng lá sử dụng nồng độ rất cao vài kg/ ha dạng bột. 

* Nguyên lắc thứ hai: nguycn lắc phôi hỢp. 

Các châl diều hòa sinh trưởng không phải là chất dinh dưỡng nôn muôn tăng 

năng suâl thì phải phôi hỢp giửa xử lí chât điều hòa sinh trưởng với viộc 

cung câp nước và dinh dưỡng dủ cho cây. 

Nguyên lắc thứ ba: Nguyên lắc dối kháng sinh lí giữa châ"t xử lí ngoại sinh 

và các châl nội sinh vì sự dôi kháng này có thể làm mất lác dụng của nhau. Ví 

dụ sự dôi kháng giữa auxin xử lí với elilen nội sihh trong viộc phòng ngừa 

rụng hoa quả. 

Câu 4 

1. * Câu tạo một dơn vị hoạt dộng của hẹ thần kinh: Nơron 

- Gồm thân tô bào chứa nhân và các bào quan. 

- Từ thân le" bào phát di 2 loại sỢi: 

Sợi nhánh dần truyền xung dộng lừ các nơi về thân nơron. 

Sợi trục dẫn truyền xung dộng lừ thân nơron tới các nơi. 

Một nơron có thể có nhiều sỢi nhánh và thường chỉ có một sỢi trục. Sợi có 

bao myelin hoặc sỢi không cỏ bao myelin. 

* Phân biộl ba dạng nơron 
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Nưron Vị trí Chức năng 

Cảm giác Mắl, lai, da Thu nhận thông tin từ cơ thể về môi trường 

ben ngoài; ưuyền xung động từ thụ quan 

cảm giác đc"n ưung ương thần kinh 

Vận động Não và tủy sống Kích ihích các cơ và tuyến; dẫn truyền xung 

động dc"n các cơ và luyến 

Licn hựp Nẵo và tủy sống Tổng hỢp thỗng tin; dẫn truyền xung động 

giừa các nơron trong trung ương thần kinh 

2. Cung phản xạ và vòng phản xạ; 

- Cung phản xạ: Con đường mà xung ihần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm 

qua trung ương ihần kinh đc"n cơ quan trả lời gọi là cung phản xạ, thường 

gồm 3 nơron: nơronJiướng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm. 

- Vòng phản xạ: Trong một cuhg phản xạ có sự tham gia của đường licn hệ 

ngưỢc báo vồ trung ương thần kinh dể phản ứng của cơ thổ úối với kích 

thích có sự điều chỉnh ihích hỢp lạo ncn vòng phản xạ. 

4. - Sự dẫn truycn xung thần kinh irong một ị^ung phản xạ chỉ truyền theo một 

chiều từ cơ quan thụ cảm khi bị kích thích theo nơron cảm giác về trung 

ương, qua nơron trung gian, dốn nơrôn vận động, dô"n cơ quan đáp ứng: vì 

khi qua xinap châì môi giơi dưỢc giải phóng lừ chùy xinap của nơron se 

kích thích các thụ thể trôn màng sau xinap và tic"p tục truyền đi. 

- Trong một sỢi trục thần kinh, ncu kích thích ở một điểm bâ"l kì trôn sỢi trục 

thì xung thần kinh se lan truyền theo cả 2 chiều, vì cả 2 ben của điểm bị 

kích thích, màng vẫn ở trạng thái nghỉ nen khi diộn động xuất hiện se làm 

thay dổi tính thấm của màng d cá 2 ben điểm kích thích và xung thần kinh 

dưỢc lan truyền theo cả 2 chiều. 

Câu 5 

1. Gọi X là sỗ" phân lử prolein dưỢc lạo ra từ mARN của sinh vật nhân thực nói 

tren: (x G//) 

1995 
Sô" axit amin trong mỗi prolein hoàn chỉnh = 

X 

với 198 < sô" aa/ prolein hoàn chỉnh < 498. 

1995 
Ta cỏ: 198 < - - < 498 => 4,006 < X < 10,07 

X 

X 5 6 7 8 9 10 

sô" aa 399 lẻ 285 lẻ lỏ le 

Tổng sỗ" nucleotit của mARN trưởng thành: 

- X = 5; lổng sô"nucleolil của niARN = (399 + 2) X 3 = 1203 (l) 
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- X = 7; tổng số nuclcolil của mARN = (285 + 2) X 3 = 861 (2) 

Tổng sô nuclcolil ưong các đoạn inưon đã lược bỏ sau khi phiên mã 

= 1/4 lổng số ribonuclcolil trong phân lửmARN chưa ưưởng thành. 

Gọi N là lổng số ribonuclcotil trong phân tử mARN chưa trưởng thành ta có: 

(l)ịN+ 1203 = N N= 1604; 
4 

Chiều dài của gcn là: 1604 X 3,4 = 5453,6Ă 

(2)ịN + 861 =N => N= 1148; 
4 

Chiều dài của gcn là; 1148 X 3,4 = 3903,2 Ẳ . 

2. Tính số lưựng lừng loại ribonuclcotit ưong các anticodon của các lượt tARN đến 

giải mã cho một prolcin đưỢc lổng hỢp từgcn nói ưên: 

(1) =>lổng số ribonuclcolil trong các anlicodon = 1200 

T',Vlỉ 1A. ^ .•>, ' _* í.- '_5. 1 u u lẹ: —-—-- =  -— =    , nhân tứ và mâu với cùng một sô ta có: 
U + GA + GA + U 

5A _ 4U _ 3G _5A + 4U + 3G 

u + G 2A + 2G 3A + 3Ư ~ 5A + 4U + 3G ~ 

=> 5A = u + G; 2U = A + G; u = 2A; G = 3A, do X = 2U nên X = 4A 

Ta có tỉ lộ: 
A_U_G_X_A+U+G+X 
1 2”3“4“ 10 

1200 

10 
= 120 

Sô lượng lừng loại ribonuclôolit trong các anlicodon: 

A =? 120; u = 240; G = 360; X '= 480 

Sô lượng từng loại ribonuclôotit ìlong mARN ưưởng thành; (mã kết thúc ưên 

mARN; UAG) 

u= 121; A = 241;X = 36();G = 481 

Sô lượng lừng loại ribonuclôolil trong các đoạn inưon đã lược bỏ, với tổng sô 

ribonuclôolil trong các doạn inlron = 1604/4 = 401 

401-71 
u = 71; A = X = G= — =110 

3 

Sô Iượng lừng loại ribonuclôolil cần cung câp đổ lạo 1 mARN: 

u= 121 +71 = 192; A = 241 + 110 = 351; 

X = 360 +110 = 470; G = 481 + 110 = 591 

(2) =>lổng sô ribonuclôolil trong các anlicodon = 858 

Ta có tỉ lộ: 
A_U_G_X_A + U + G + X 858 „^„ 
T = -77-= = 85,8 (loại). 
1 2 3 4 10 10 ’ ' 

3. Ta có tỉ lộ các loại bộ ba mã hoá cho các loại axil amin là: 

Li/.in: lơxin: valin; phcnylalanin = 2: 3: 4: 2. 
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Vậy, xác suâ'l của một loại bộ ba mã hoá cho axil amin lizin ưong một phân 

tửprolein là: 1/2 

Xác suâ'! của một loại bộ ba mã hoá cho axit amin lơxin ưong một phân lử 

prolcin là: 1/3 

Xác suâl của một loại bộ ba mã hoá cho axil amin valin trong một phân lử 

protcin là: 1/4 

Xác suâ't của một loại bộ ba mã hoá cho axit amin phenylalanin trong một 

phân tửprotcin là: 1/2 

Xác suất của các loại bộ ba trong một lần mã hoá một phân lử protein là: 

= — , Vậy có Ihc có 48 cách khác nhau để mã hoá cho phân tử 
2‘3’4'2 48 

prolein nối trôn. 

SỞ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT thành 

Câu 1 

a) * Hai con đường hâp thụ nước ở thực vật: 

- Con đường qua tế bào: Nước lừ đất 4^ màng tế bào lông hút -> tế bào 

nhu mô vỏ lô" bào nội bì mạch gỗ. 

- Con đường qua thành tế bào và gian bào: Nước lừ đất màng tê bào 

lông hút —> khoảng trống gian bào, thành lê bào nhu mô vỏ —> thành tê 

bào nội bì (gặp vòng đai Caspari) lê bào nội bì —> mạch gỗ. 

* ưu, nhưỢc điểm của hai con đường hâp thụ nước ỡ thực vật. 

Con đường qua lô" bào 

+ ưu điểm: lượng nước và chất khoáng hòa tan đưỢc kiểm tra bằng tính 

thâm chọn lọc của lê bào sông. 

+ Nhược điểm; lượng nước và châ'l hòa lan đưỢc hâ'p thụ chậm, sô" lượng ít. 

- Con đường qua thành tế bào và gian bào 

+ ưu điểm: lượng nước và châ"l hòa lan đưỢc hâ"p thụ nhanh, sô' lượng nhiều. 

+ Nhược điểm: lưựng nước và châ"l hòa tan không đưỢc kiểm soát 

* Sự khắc phục của hệ rỗ: 

- Đặt vòng đai Caspari trôn thành lô" bào nội bì. 

- Vòng đai Caspari được câ"u lạo bằng chất suberin không thấm nước và 

không cho các chất khoáng đi qua -> nước và châ't khoáng hòa lan phải đi 

vào trong tế bào nội bì, ở đây lượng nước đi vào được điều chỉnh và các 

châl khoáng hòa lan đưỢc kiểm tra. 

b) * Cường độ quang hỢp hạ thấp, do; 

- Buổi ưưa; sự thoát hưi nước mạnh lê' bào lỗ khí mất nước, vách tê' bào 

hạt đậu co lại —> lỗ khí khép lại —> sự trao đổi nước bị ngưng ưệ. 
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- Nắng gắl: Sự thoái hơi nước mạnh hơn sự hút nước ở rỗ lăng tổng hỢp 

AAB và vận chuyển đến lố bào khí khổng -> bơm ion hoạt động đưa các 

ion ra khỏi tế bào khí khổng -> giảm áp suất thẩm thấu và giảm sức trương 

nước khí khổng dóng. 

* Năng suât quang hỢp giảm, do hiện iượng hô hâp sáng. 

- Giải thích: Lỗ khí khép -> hàm lượng CO2 giảm -> hô hấp sáng tăng tạo 

ra axil glicolic, châ't này bị oxi hoá giải phóng năng lượng vô ích (làm 

mâ'l RiDP). 

* Sự thích nghi làm tăng hiệu suâl quang hỢp: do quang hỢp C4 

- Tại tế bào mô giậu: CO2 có nồng độ thấp kết hỢp với axit piruvic (chất 

có 3C) -> axit oxaloaxclic (chất có 4C) -> axil malic là kho dự trữ lạm 

thời CO2. 

- Axit malic chuyển vào lố bào bao bó mạch (có nồng độ O2 ihâp để giảm hô 

hấp sáng) giải phóng CO2 để thực hiện quang hỢp theo chu ưình C3. 

Câu 2 

a) * Răng 

- Động vật ăn thịt: 

+ Răng cửa nhỏ, .sắc và có hình chêm đổ gặm thịt ra khỏi xương. 

+ Răng nanh cong nhọn giữ hcặl mồi. 

+ Răng cạnh hàm lớn. 

+ Răng có lác dụng cắl, xé thức ăn. ^ 

- Động vật ăn thực vật: 

+ Răng cửa giông răng nanh, có khoảng trông răng. 

+ Răng cạnh hàm, răng hàm có dường gờ men răng. 

+ Răng có lác dụng nghiền thức ăn. 

* Dạ dày ' . 

+ Động vật ăn thịt; Dạ dày dơn liốl dịch vị liêu hoá, giàu cnzim tiêu hoá prôtêin. 

+ Động vật ăn thực vật: Dạ dày dơn hay kép tuỳ loài, phù hỢp chức năng 

liêu hoá xcnlulô/ơ. 

* Ruột 

- Động vật ăn thịt: 

+ Ruột ngắn 

+ Manh tràng không phát triển 

- Động vật ăn thực vật: 

+ Ruột dài vơi hệ vsv rất phát triển 

+ Manh tràng phát Iricn 
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* Tuyền liêu hoá 

+ Động vậi ăn ihịl: Giàu cn/.im liêu hoá prôlôin 

+ Động vật ăn thực vật; Giàu cnzim liêu hoá xcnlulôzơ và axil béo. 

* Có sự khác nhau vì: 

+ Động vậi ăn ihịl ihức ăn giàu dinh dưỡng, sô Iượng ít, liêu hoá thức ăn 

dỗ dàng nhưng lại khó khăn trong kiêrn mồi. 

+ Động vật ăn thực vật thì thức ăn nghèo chất dinh dưỡng, số lượng lớn, 

kiếm ăn dễ nhưng tiêu hoá khó. 

b) Những thay dổi xảy ra: 

- Nhịp thở nhanh hdn, lăng thông khí, lăng khả năng tiếp nhận O2. 

- Tim đập nhanh hơn, lăng lốc dộ tuần hoàn máu. Tập trung nhiều máu cho 

các bộ phận quan trọng như não, lim. 

- Do hồng cầu gắn dưcic ít oxi h(Jn nôn luỷ xương sản xuất ihcm hồng cầu đưa vào 

máu làm lăng khả năng vận chuycn oxi của máu. 

- Tăng thể lích phổi và ihể lích lâm lhâ'l. 

c) Người già huyết áp thương lăng do: Thành động mạch bị thoái hoá, giảm 

lính đàn hồi -> áp lực máu lcMi ihành động mạch lớn hơn so với bình 

ihường -> huyết áp lăng. 

d) Mâ't mồ hôi sẽ làm lăng áp suấl thẩm Ihâu của máu và giảm huyết áp, 

vùng dưới đồi lăng sản xuâ'l ADH và tuyên yên lăng giải phóng ADH vào 

máu làm lăng lính ihâm qua màng 10" bào, tăng tái hấp thu nước ở ống thận 

Irả về máu làm giảm áp suất ihẩm lhâ"u ở máu. 

Câu 3 

a) - K là nguyên lố đóng vai Irò quyếl định trong sự hình thành điện ihế nghỉ. 

Chính sự di chuyển của mơi làm thay đổi điện Ihế nghỉ. 

- Trị số điện ihô' nghỉ thương lhâ'p và ổn định tương đối là vì: 

+ Màng tô" bào có lính thấm chọn lọc với cao hơn Na^ -> lượng Na^ đi 

vào lô bào chậm hơn đi ra khỏi lô bào. 

+ Khi K^ đi ra, bên trong dư thừa điện lích (-) lạo nên lực húl tĩnh điện 

giữa các ion Irái dâu. K^ di ra càng nhiều thì độ âm điện bôn trong càng 

lớn, lực hút tĩnh điện càng mạnh giữ các K* ở lại. 

+ Tô bào khắc phục bằng cách cho bơm Na - K hoạt động vận chuyển 

ngưỢc lừ bôn ngoài vào bên trong, hoạt động này liêu tốh năng 

lượng ATP. 

Vì vậy trị sô điện thê nghỉ thường lhâ"p, ổn định và không đưỢc phép 

vượt ngưỡng mà dặc trưng cho loài, loại lô" bào thần kinh và trạng thái 

của lô" bào thần kinh. 

- Trị sô" điện thế nghỉ ơ một sô' loài (thường quy ước dâu trừ phía trước): 

Mực ông: -VOrriV, lô" bào nón trong mắt ong mật: - 50mV, nơron tiểu 

não ở chó: -9()mV. 
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b) - Tế bào khí khổng đóng md -> ứng động không sinh trựởng. 

- Rỗ cây Iránh nơi có ánh sáng —> hướng sáng âm. 

- Cây tơ hồng vươn thẳng đến nơi có bờ giậu hướng động tiếp xúc. 

- Ngọn cây hướng về phía ánh sáng -> hướng sáng dương. 

- Cứ 5 phút, thân rau muống quấn quanh một vòng útìg động sinh trưởng. 

c) - Cây ngày dài có độ dài đêm liôu chuẩn là 9h sẽ ra hoa nghĩa là 9 giờ là 

thời gian đcm dài nhât đôì với cây dài ngày. Như vậy nếu các quang chu 

kì có thời gian đêm dưới 9h .sẽ làm cho cây này ra hoa. 

- Nếu đem trồng cây này ưong quang chu kì: 12h chiếu sáng/ 6h trong tối/ 

bật sáng ưong lôi/ 6h trong lối thì cây này có thể ra hoa. Vì: 

+ Thời gian đêm quyết định sự ra hoa. 

+ Do la đã cắt đêm dài 12h lôì bằng hai đôm ngắn là 6h lôi, cây sẽ ra hoa. 

Câu 4 

a) Chiều hướng tiên hoá của hệ tuần hoàn: 

- Từ chưa có hộ tuần hoàn (ơ động vật đơn bào) có hệ tuần hoàn hở (ở 

giun, thân mềm, chân khớp) hộ tuần hoàn kín (ở động vật có xương 

sống). 

- Từ tuần hoàn đơn (ở cá) -> tuần hoàn kép chưa tách biệt -> tuần hoàn 

kép (ở lưỡng cư, bò sát, chim, thú). 

- Từ chỗ tim chưa phân hoá, chỉ là phần phình lên của mạch máu (ở giun 

đốt) lim 2 ngăn (ở cá) —> tim 3 ngăn (ở lưỡng cư, bò sát) tim 4 

ngăn, chia 2 nửa riêng biệt (ở chim, thú). 

- Máu đi nuôi cơ thể: Từ máu pha (ở lưỡng cư) máu ít pha (ở bò sát) -> 

máu không pha (ở chim và thú). 

- Khả năng điều hòa phân phôi máu lừ chậm —> nhanh. 

b) - về af quan cảm ứnịi: Từ chỗ chưa có cơ quan chuyên ưách -> có cơ quan 

chuyên trách thu nhận và trả lời kích thích, ở động vật có hệ thần kinh 

dạng lưới hộ thần kinh dạng chuỗi hạch hệ thần kinh dạng ống. 

- về cơ chê' cảm ứnỊ>\ Từ chỗ chỉ là sự biến đổi cấu trúc các phân tử 

protcin gây nôn sự vận động của chất nguyên sinh (ở động vật đơn bào) 

-> sự liếp nhận kích thích và trả lời kích thích (ở các sinh vật đa bào). 

- ơ càc độnịỉ vật có hệ thần kinh: Từ phản xạ đơn -> chuỗi phản xạ, từ 

phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện, nhờ đó mà cơ thể có 

thổ phản ứng linh hoạt trước mọi sự thay đổi của điều kiện môi trường. 

- Sự hoàn thiện các hình thức cảm ứhg là kết quả của quá ưình lịch sử, đảm 

bảo cho cơ thể thích nghi đổ tồn lại và phát uiển. 

c) Vì; 

- Hệ thần kinh càng phát uicn sẽ càng thuận lợi cho việc học tập và phát triển. 
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- Hệ Ihần kinh phát triển tuổi thọ dài -> cho phép động vật hình thành 

nhiều lập tính học đưỢc và hoàn thiện nó. 

Câu 5 

a) * Những biến đổi nồng độ hormonc diễn ra ữong chu kì kinh nguyệt của 

người: 

- Pha nang trứng kéo dài 14 ngày và pha thể vàng kéo dài 14 ngày, thời 

gian rụng trứng là ngày 14 (kể từ thời gian bắt đầu có kinh). 

- Thay đổi của buồng trứng trong pha nang ưứng thì nồng độ FSH, LH và 

ơ.strogcn đều lăng kích thích nang trứng phát triển và chín ưứng. 

- Đc"n ngày thứ 14, trứng sẽ rời khỏi nang ưứng, xuất ra ngoài và lọt vào 

ông dẫn trứng. Nang ưứng (đã giải phóng ưứng) sẽ biến thành thể vàng. 

+ Nếu ưứhg đƯỊlc thụ linh, thể vàng sõ tiết progestcron phối hỢp với ơsưogen 

ức chô" luyến yên tiết FSH và LH do đó ức chế sự phát triển của nang trứhg. 

Trên đồ thị nồng độ progcslcron và ơsưogcn lăng nên nồng độ FSH và LH 

giảm dần. 

+ Nếu trứng không được thụ linh, thể vàng leo nhỏ do đó lượng hormonc 

ức chế tuyến yôn giảm, niêm mạc lử cung bong ra kinh nguyệt. 

* Ngày thứ 10 đến ngày thứ 13 (kể lừ thời gian bắt đầu có kinh) là ngày dễ 

thụ thai. 

b) * Nhóm chất kích thích sinh trưởng đưỢc sử dụng; auxin - kích thích ra rễ 

và xylokinin - kích thích ra chồi. 

* Tỷ lệ Auxin/ Xylokinin = 1 trong giai đoạn tạo mô sẹo. 

Auxin/ Xylokinin > 1 trong giai đoạn phân hoá rễ. 

Auxin/ Xylokinin < 1 trong giai đoạn phân hoá chồi. 

c) - Sai. Vì clylcn đưỢc hình thành chủ yếu ở cơ quan đang chín. 

- Sai. Vì AAB là hormonc vận chuyển không phân cực có thể vận 

chuyển lừ trôn xuông (theo dòng libc) hoặc lừ dưới lên (theo mạch gỗ). 

- Sai. Vì sự phân chia cây ngày dài và cây ngày ngắn thực châ't là cây đêm 

ngắn và cây đêm dài thời gian lối quyết định sự ra hoa. 

d) - Làm giảm nhiệt dộ, giảm nồng độ O2... để làm giảm hô hấp của quả. 

- Phun CO2 dể làm giảm tác động của clylcn. Khí CO2 đưỢc xử lý cho lưu thông 

quanh các quả láo dể ngăn chặn sự dch tụ khí etylen. 
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NĂM 2012 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

QUẢNG NAM 

Câu 1 

1. Tại sao nguyên tố vi lượng chi cần liều lượng ít mà cây trồng vẫn không đạt 

năng suất cao nếu không cung cấp đủ nhu cầu của các nguyên tố này? Cho vài ví 
dụ về sự cần thiết của các nguyên tố vi lượng đó (Fe, Mn, Zn...). 

2. Trên cùng một cây, lá ở phía ngoài nhiều ánh sáng và lá ờ trong bóng râm ít 
ánh sáng có màu sắc và khả năng quang hợp khác nhau như thế nào? Vì sao có sự 
khác nhau đỏ? 

3. Theo nghiên cứu của Kixenbec ờ cây ngô: 

- Sổ lượng khí khổng trên lcm^ biểu bi dưới là 7684, còn trên lcm^ biểu bì trên 
là 9300. 

- Tổng diện tích lá trung bình (cả 2 mặt lá) ờ một cây là 6100 cm^. 

- Kích thước trung bình của khí khổng là 25,6 X 3,3 micromet. 

a. Tại sao ờ đa sổ các loài cây, số lượng khí khổng ờ biểu bì dưới thưòmg nhiều 
hơn số lượng khí khổng ờ biểu bì trên mà ờ ngô thì không như vậy? 

b. Tì lệ diện tích khí khổng trên diện tích lá là bao nhiêu? 

c. Tại sao ti lệ diện tích khí khổng trên diện tích lá là rất nhỏ (dưới 1%) nhưng 
lượng nước bốc hơi qua khí khổng là rất lớn (chiếm 80 - 90% lượng nước bốc hơi 

từ toàn bộ mặt thoáng tự do của lá)? , . 

4. Sự vận chuyển liên tục cùa nước trong mạch gỗ phụ thuộc vào các yếu tố 
nào? Yêu tô nào làm ngưng trệ sự li&n tục đó? 

Câu 2 

1. Tại sao dạ dày tiêu hoá được prôtêin nhưng lại không tiêu hoá được prôtêin 
của chính minh? 

2. Cho biết tên của các enzim xúc tác ờ các phương trinh sau: 

(CôH.oOs),, + nH20 —► nC|2H|20|) (1) 
C12H22O11 H2O —> 2C6II12O6 (2) 
Prôtêin H- H2O —> Polipcptit (3) 
Polipeptit 4- hĨo —Axitamin (4) 

3. Ngoài hêmôglôbin ra còn có sắc tố nào mang oxi. Vì sao nó là sắc tố có lợi 

nhất? Cấu tạo và cơ chế hoạt động. 

4. Vì sao khi hít phải oxit cacbon (CO) thi người ta có thể chết nhưng nếu hít 
phải COị thì chỉ có phản ứng tăng nhịp tim và tăng nhịp thờ? 

Câu 3 

1. Hãy xếp các loại vận động cụ thổ sau đây vào đúng các hình thức vận động 
của nó: 
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Hình thức vận động Loại vận động cụ thể 

I - Hướng tiếp xúc 

II - Cảm ứng sáng 

III - Hướng sáng 

IV - Cảm ứng tiếp xúc 

1. Cây ngủ (lá cụp lại vào buổi tối). 

2. Tua cuốn cây họ đậu cuốn vòng theo cọc. 

3. Lá cây xấu hồ cụp lại khi va chạm. 

4. Hoa hướng dương hướng về phía Mặt Trời. 

2. a. Thế nào là độ dài ngày tới hạn? 

b. Một cây ngày dài có độ dài ngày tới hạn là 9 giờ. Hỏi trọng điều kiện quang 

chu kì: 12 giơ cỉíieu sáng/ 6 giờ tối/ bật sáng trong tối/ 6 giờ tối cây này có ra hoa 

không? Giải thích. 

3. Trình bày tác động cùa các loại hoocmôn trong việc điều chình sinh trưởng 

và phát triển ờ thực vật? (Nơi sản sinh, vai trò chủ yêu). 

Câu 4 

1. Tại sao thiếu iốt lại gây ra bệnh bướu cổ? 

2. Điền tên loại hoocmôh liên quan đến từng hiện tượng trong bảng sau vào 

dòng tương ứng: 

Hiện tưọng 
Hoocmôn liên 

quan 

Các mô, cơ quan cũ của sâu biến đi, đồng tlìời các mô, cơ 
quan mới hình thành. - - 

Người trưởng thành caol20cm, người cân đối. 

Ouá trình biến dổi sâu thành nhộng bị ức chế. 

Bệnh nhân bị lồi mắt. tim đập nhanh, thân nhiệt tăng, hồi 

hộp, lo lắng, khó ngủ. 

3. Điện thế hoạt động khác điện thế hưng phấn sau xinap như thế nào? 

4. Trong thí nghiệm tìm hiểu về chức năng của tuỷ trên ếch đã huỷ não treo trên 

giá, Đông thu được kết quả sau: 

STT Thí nghiệm 
Cường độ 

kích thích 
Kct quả thí nghiệm 

1 Kích thích chi dưới AxitHC10,l% Co chi đó 

2 Kích thích chi dưới Axit HCl 0,3% Cọ cả 2 chi dưới 

3 Kích thích chi dưới Axit HCl 1% Co cả 4 chi, dãy dụa 

4 
Kích thích mạnh trên 2 chi Axit HCl 1% Co cả các chi dưới 

lẫn chi trên 

5 
cẳt ngang tuỳ sống rồi kích 

thích lại như thí nghiệm (3), (4). 
Axit HCl 1% 

Chi co các chi dưới 

Chi co các chi trên 

6 
Huỳ tuỷ ở phía trôn vết cắt rồi 

kích thích chi trên. 

Axit HCl 1% Các chi trên không co 

nữa. 1 

Từ kết quả trên của thí nghiệm, Đông còn loay hoay chưa biết có thể rút ra kết 

luận gì về chức năng cùa tuỷ sống. Em có thê giúp gì cho Đông? 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU ĐẮK LẮK 

Câu 1 

a. Bón các loại phân (NH4)2S04, NH4NO3 cho loại đất nào (chua, kiềm, trung 

tính) là thích hợp? 

b. Điều kiện nào dẫn đến quá trình tổng hợp ATP trong ti thể và lục lạp. Nêu hai 

đặc điểm khác nhau cơ bản trong quá trình tổng hợp A1'P của ti thể và lục lạp. 

c. Thế nào là hiện lượng ưu thế ngọn? Vai trò cùa hoocmôn auxin và xitokinin 

tác động lên ưu thế ngọn. 

d. l ại sao trong quá trình quang hợp, nếu quá thiếu hay quá thừa CO2 đều làm 

giảm năng suất cây trồng? 

Câu 2 

a. Mạch đập ờ tay và sóng mạch là giống nhau đúng hay sai? Tĩnh mạch có 

sóng mạch không? Giải thích. 

b. Thành phần máu trong tĩnh mạch cửa thay đổi như thể nào sau khi ăn thức ăn 

giàu tinh bột chín? 

c. Trong hô hấp ờ chim, khi hít vào và thờ ra khí ở túi khí trước và ở túi khí sau 

có gì khác biệt? Giải thích. 

d. ở người, khi van hai lá bị hẹp có sự thay đổi nào cùa tuần hoàn máu và hậu 

quả của sự thay đổi dó? 

Câu 3 
a. Dựa vào thuyết quang chu kì hãy giải thích các biện pháp kĩ thuật sau: 

- Thấp đèn ban đêm cho các vườn hoa cúc vào mùa thu. 

- Thắp đèn ban dêm ỡ các vườn thanh long vào mùa đông. 

b. Điền thông tin vào bảng sau ^ 

Diệp lục Phitocrom 

Vị trí 

Các loại 

Hấp thụ ánh sáng 

Vai trò 

c. Nêu vai trò cùa molypden trong dời sống thực vật và vi khuẩn cố định đạm. 

Người ta đo được nồng độ ion sẳt ờ trong nhựa cây cà chua theo sơ đồ sau: 
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Nêu nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sai khác về nồng độ ion này. 

d. Cây trồng có thể hấp thụ dinh dưỡng qua lá không? Nêu ưu điểm của hấp thụ 
dinh dưỡng qua lá. 

Câu 4 
a. Khi ta kích thích liên tục trên nơron thì sự dẫn truyền xung thần kinh qua 

xinap có liên tục không? Vì sao? Giả sử ta bơm vào dịch bào trong chuỳ xinap Ca^"^ 

thì có hiện tượng gì .xảy ra? Giải thích. 

b. Tiroxin cùa tuyến giáp có tác động dến xương, hệ thần kinh và hoạt động tim 

như thế nào? 

c. Hãy giải thích tại sao tốc độ dẫn truyền trong dây thần kinh mà sợi trục có 

bao miêlin nhanh hơn sợi trục không có bao miêlin, tốc độ dẫn truyền trong dây 

thần kinh có sợi trục lớn nhanh hon sợi trục có đường kính nhỏ. 

d. Nêu vai trò cùa hoocmôn ơstrôgen đến chu kỉ kinh nguyệt ờ tuổi dậy thì và 

bệnh loãng xương ờ tuổT mãn kinh của phụ nữ. 

Câu 5 

1. Quá trinh tái bản ADN cần có đoạn mồi ARN. Mỗi đoạn mồi có 10 

ribonuclêotit và có tỉ lệ G : X : A : u = 1 : 2 : 3 : 4. Trên một chạc chữ Y cùa một 

đơn vị tái bản có 25 đoạn Okazaki. Mỗi đoạn Okazaki có 110 nuclêotit với tỉ lệ 
A:X:G:T=1;2:3:4. Giả sử một phân tử ADN của một sinh vật nhân thực 

cùng lúc có 8 đơn vị tái bản giống nhaũ, liền nhau tổng hợp ADN. Hãy tính: 

a. Số đoạn ARN mồi đã được sử dụng cho quá trinh nhân đôi ADN 

A + 1 _ 
b. Sô nuclêôtit từng loại và tỉ lệ cùa đoạn ADN trên. 

G + X 

2. Phân tử mARN trưởng thành dựợc tạo ra chứa 20%u, 10%A, 40%x và 

450G. Các đoạn intron bị cẳt bỏ có tổng chiều dài là 30,6pm, trong đó có tỉ lệ 
G = 2U = 3X = 4A 

a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trong phân tử mARN sơ khai tương ứng. 

b. Làm cách nào để loại bỏ mARN của sinh vật nhân thực ra khỏi một dung 

dịch chứa hỗn hợp nhiều loại ARN khác nhau? 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG 

BÌNH PHƯỚC 

Câu 1 
1. Nước được hấp thụ từ đất vào cây qua rễ theo hai con đường. 

a. Đó là hai con đường nào? 

b. Nêu những đặc điểm lợi và bất lợi của hai con đường đó? 

2. Vi sao ờ thực vật CAM loại bỏ hoàn toàn tinh bột ờ lục lạp thì quá trình cố 
định CO2 ban đêm không tiếp tục xảy ra? 
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3. Một nhà sinh lí học thực vật đã làm một thí nghiệm sau: đặt 2 cây A và B vào 
một phòng trông cây có chiếu sáng và có thể thay đổi nồng độ O2 từ 21% đến 0%. 

Kết quả thí nghiệm được ghi ờ bảng sau: 

Thí nghiệm Cường độ quang hợp (mgCOi/dmVgiờ) 

Cây A Cây B 

Thí nghiệm I 20 40 

Thí nghiệm 2 35 41 

Em hãy cho biết: 

a. Mục đích cùa thí nghiệm b. Nguyên lí của thí nghiệm 

c. Mô tả điều kiện của thí nghiệm d. Giải thích kết quả của thí nghiệm 

4. a. Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat? 

b. Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào trong việc bảo vệ tế bào khỏi 
bị dư lượng NH3 đầu độc? 

Câu 2 

1. Vì sao nói tiêu hóa ờ ruột non là giai đoạn quan trọng nhất? 

2. Giải thích hiệu ứng Borh và hiện tượng tràn cloric? 

3. Hoạt động cùa thận được điều tiết như thể nào khi áp suất thẩm thấu cùa máu 
tăng sau bữa ăn có quá nhiều muối? 

4. Nêụ hai biến đổi cơ bản nhất ờ tim và động mạch (động mạch chủ và động 
mạch phôi) của thai nhi so với người trưởng thành. 

5. Tại sao những người mắc bệnh xơ gan thường đồng thời biểu hiện bệnh máu 
khó đông? 

Câu 3 

1. Dựa trên cơ chế nào mà phản ứng tự vệ ờ cây trinh nữ được coi là ứng động 
sức trương nhanh? '' 

2. a. Nhiều loài cáy có thể chịu đựng được nhiệt độ rất lạnh dưới nhiệt độ đóng băng 

của nước. Tê bào của những cây này có đặc diểm sinh lí thích nghi như thế nào? 

b. Một số loài cây có thể chịu được nhiệt độ môi trường tăng cao trong thời gian 

tương đôi dài? Băng cách nào cây có thê chịu được nhiệt .độ Jàng cao như vậy? 

3. Hãy trình bày vai trò cùa ánh sáng đò và hồng ngoại chiếu bổ sung vào đêm 
dài tới sự ra hoa của cây ngày ngăn và cây ngày dài. 

4. Nguyên nhân gây ra hướng động và cơ chế chung của hướng động. 

Câu 4 

1. Tại sao những người bị hạ canxi huyết lại mất cảm giác? 

2. Hây cho biết, sự dẫn truyền xung thần kinh ờ dây giao cảm và đổi giao cảm 
thì ờ dây thần kinh nào sẽ nhanh hơn? Tại sao? 

3. a. FSH và LH cỏ tác dụng khác nhau như thế nào ờ con cái và con đực? 

b. Tại sao khi trứng chín và rụng, được thụ tinh, phát triển thành phôi thai thì sẽ 
không có trứng nào khác rụng trong khoảng thời gian đó? 

4. Điều gì xảy ra khi tuyến yên sản xuất ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh 
trường vào giai đoạn trẻ em? 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦư 

AN GIANG 

Câu 1 
1. So sánh cơ chế hóa thẩm trong lục lạp và trong ti thể? 

2. Tại sao lục lạp nguyên vẹn giải phóng nhiệt và huỳnh quang ít hom so với 

dung dịch clorophyl tách riêng khi chúng được chiếu sáng như nhau? 

3. Cho phản ứng tổng quát cùa quá trình oxi hóa một loại thức ăn hữu cơ sau (kí 

hiệu là X) 

X + 8OO2 57CO2 + 52H2O + năng lượng. Cho biết X là chất gi? 

4. Trả lời các câu sau 

a. Khi nghe dự báo sẽ có mưa tuyết sắp đến, nhiều nông dân tưới nựớc lên cây 
trồng để bao vệ cho cây. Em hãy sử dụng các tính chất cùa nước để giải thích 

phương pháp đó. 

b. Bằng cách nào cây tranh ngộ độc NH,1? Tại sao nói quá trình đông hóa NHí 

luôn gắn liền với quá trình hô hâp? 

Câu 2 
1. Khi lao động quá mức, pH của máu hơi ngả về tính axit, hãy giải thích. Nếu 

để tình trạng này kéo dài thi hậu quả như thê rtào? 

2. Tuyến vị cùa dạ dày cấu tạo từ các lọại tế bào nào? Nêu chức năng của tế bào 

chính và tế bào viền? 

3. Vì sao tim bơm máu vào động mạch thành từng đọt nhưng máu vẫn chảy 

trong mạch thành dòng liên tục? 

4. Em hãy cho biết các loại dao động có ờ ruột giúp quá trình tiêu hóa thức ăn ờ 
ruột hiệu quả hơn? 

Câu 3 
1. Hãy trả lời các câu hỏi sau; 

a. Cho biết điều kiện ra hoa của cây ngày dài và cây ngày ngắn. 

b. Trong phản ứng quang chu ki, thời gian chiếu sáng hay thời gian tối quyết 

định sự ra hoa cùa cây? Nêu thí nghiệm chứng minh. 

2. Hãy cho biết tỉ lệ các loại hoocmôn chính trong hạt khô và hạt nảy mầm? 

3. Khi măng tre cao được 50 - 70cm nhưng vì lí do nào đó bị gãy phần ngọn 
măng. Hãy cho biét măng tiếp tục cao lên nữa và phát triên thành cây được không? 

Giải thích? 

Câu 4 
1. Tại sao người bị bệnh hạ canxi lại thường bị mất cảm giác hoặc có các biểu 

hiện khác khi thiếu trầm trọng hơn? 

2. Huấn luyện chó trinh sát là ứng dụng hình thức học tập nào của động vật? 

3. Cho biết cơ chế điều hòa khi huyết áp tăng cao. 

4. ở người bình thường, khi ăn nhiều đường hay ít đường thì hàm lượng đường 

trong máu vẫn luôn ổn định. Nêu tên 2 hoocmôn chính tham gia điều hòa hàm 

lượng đường huyết. Nguồn gốc và chức năng cơ bản của 2 hoocmôn đó. 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRÀ VINH 
Câu 1 

1. Nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích. 

a. Khi đưa cây vào trong tối thi sự thoát hơi nước của cây dừng lại. 

b. Anh sáng sau klii chiếu qua tán cây sẽ có ti lệ tia đỏ/tia lục thấp hom lúc ban đầu. 

^ c. Cây mọc dưới tán cây khác sẽ có lóng dài hom các cây củng loài mọc nơi 
trông trải. 

d. Quang hợp thực vật C4 diên ra ở nồng độ CO2 thấp hom so với quang hợp ờ 
thực vật C3. 

2. Khi đưa cây từ ngoài sáng vào trong tối thì sức căng trương nước cùa tế bào 
lô khí tăng hay giảm? Giải thích? 

3. Tại sao quá thiếu hay thừa CO2 đều làm giảm năng suất cây trồng? 

4. Vì sao quá trinh cố định nitợ chì xảy ra trong điều kiện kị khí? Trong điều 
kiện hiêu khí vi khuẩn nốt sần có cố định được nitơ hay không? 

5. Muôn căm hoa tươi lâu tại sao trước khi cắm vào lọ phải cắt cuống hoa ngâm 
trong nước? 

Câu 2 

1. Phế nang của người có những đặc điém nào thích nghi với chức năng trao đổi khí? 

2. a. Trình bày và phân tích 2 ví dụ về tập tính sinh sản cùa động vật. 

b. Tại sao chim, cá di cư? Khi di cư, chúng định hướng bằng cách nào? 

3. Huyêt áp được tạo thành do những nguyên nhân chính nào? Nguyên nhân nào 
quan trọng nhất? 

4. Phân biệt nước tiểu đầu với nước tiểu chính thức bằng cách hoàn thành bảng sau 

Nưó’c tiểu đầu Nưó'c tỉểu chính thức 

1. Là sản phẩm của quá Irình lọc 
máu ở quản cầu thận và nang cầu thận 

2.?_ 

9 

- Nồng độ các chất đậm đặc 

- Chứa nhiềo chất độc hại trong 
thành phần 

9 

3.?. 

4. Chứa nhiều chất dinh dường 

5. Giải thích câu nội dân gian bằng kiến thức sinh học: "Chuồn chuồn bay thấp 
thi mưa, bay cao thì năng, bay vừa thì râm”. 

Câu 3 

1. Dựa vào ảnh hường nhiệt độ lên sự ra hoa của cây 

a. Định nghĩa và phân lại cây dựa vào hiện tượng xuân hóa? 

b. Bản chất và ứng dụng cùa hiện tượng xuân hóa? 

2. Trinh bày bản chất và ứng dụng cùa quang chu kì, chất quyết định sự ra hoa 
cùa cây trong quang chu ki? 
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3. a. Ánh sáng đơn sắc nào có hiệu quà nhất đối với vận động theo ánh sáng? 

b. Cho ví dụ về vận động hướng tiếp xủc và vận động cảm tiếp xúc? 

Câu 4 

1. Quá trình phát triển ở động vật gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của 

mỗi giai đoạn 

2. Nghiên cứu quá trinh phát triển cùa bướm qua các giai đoạn: trứng —^ sâu —► 
nhộng —► bướm. Hãy cho biết: 

a. Kiểu phát triển. 

b. Các hoocmôn kiểm soát quá trình phát triển và tác dụng? 

3. a. Nơi sản sinh, tác dụng của hoocmôn sinh trường? 

b. Nguyên nhân và biểu hiộn của người bị bệnh cường giáp? 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRAN ĐẠI NGHĨA 

* TP. HÒ CHÍ MINH 

Câu 1 

1. Giải thích sự xuất hiộn các con đường cố định CO2 ờ thực vật C4. 

2. Nêu sự khác nhau về chuỗi chuyền điện tCQrong quang hợp và hô hấp. 

3. Vỉ sao nhiều người cho rằng ‘‘Hô hấp sáng vừa có lợi vừa có hại cho thực vật”? 

4. Trình bày thí nghiệm tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học? Vì 

sao phải tách chiết hỗn hợp sấc tổ bằng dung môi hữu cơ? 

Câu 2 

1. Trình bày sự tiêu hóa prôtêin ờ thú ăn thịt. 

2. Tại sao tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dàn nhịp nhàng? 

3. Tại sao em bé mới sinh cất tiếng khóc chào đời là dấu hiệu sự sống? 

4. Vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ trong máu. 

Câu 3 

1. So sánh cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật. 

2. Hày giải thích hiện tượng “lúa điếc” ở đường cao tốc, thắp đèn vào mùa thu 

với vườn hoa cúc, mùa đông với vườn thanh long và vườn mía? 

3. Hày nêu điểm chung và tương quan trong mối quan hệ của GA và AAB. 

4. Hãy giải tliích vai trò của auxin trong tính hướng sáng và hướng đất của thực vật? 

Câu 4 

1. Nêu ảnh hưởng của hoocmôn tiroxin đến sinh trường và phát triển của động 

vật cỏ xương sống. Trong thức ăn và nước uống của trẻ em thiếu iôt có thể gây hậu 

quả gì? 

2. Tại sao trong chăn nuôi người ta thường phá hủy cơ quan sinh sản của con 

đực mà không phá hủy cơ quan sinh sản của con cái? 

3. Tại sao người và động vật cỏ hệ tliần kinh phát triển có rất nhiều tập tính học được? 

4. Tại sao cho trẻ nhỏ tắm nắng vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối sẽ có lợi cho 

sinh trưởng và phát triển của chúng? Vi sao không tắm nắng vào buổi trưa? 
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TRƯỜNG PHỐ THÔNG THựC HÀNH sư PHẠM 

AN GIANG 
Câu 1 

1. Thực vật C4 là “thực vật có hiệu suất quang hợp cao”, điều này đúng hay sai? 
Hãy chứng minh. 

2. Cho biết năng lượng nhận từ pha sáng là loại năng lượng nào và được sử 
dụng vào giai đoạn nào của pha tối? 

3. Tại sao dùng phương pháp nhuộm màu tế bào bằng iốt ở các tiêu bản giải 
phâu, người ta phân biệt được là thực vật C,1 hay thực vật C4? 

4. Giải thích hiện tượng cậy bị héo khi bón quá nhiều phân? 

Câu 2 

1. Trình bày tiến hoá của hệ tuần hoàn (từ giun đốt đến thú). 

2. Be mặt trao đổi khí ờ động vật có những đặc điểm nào? Đặc điểm ấy có tác 
dụng gì? 

3. Thế nào là xơ vữa động mạch? Hậu quà của xơ vữa động mạch? 

Câu 3 

1. Cây thanh long ờ miền Nam nước ta thường ra hoa, kết quả từ cuối tháng 3 

đên tháng 9 dương lịch. Trong những năm gần đây, vào khoảng đầu tháng 10 đến 

tháng 1 năm sau, nông dân ờ một số địa phương miền Nam áp dụng biện pháp kĩ 

thuật "thăp đèn" nhằm kích thích cây ra hoa để thu quả trái vụ. Hãy giải thích cơ sờ 
khoa học của việc áp dụng biện pháp trên. 

2. Nêu vai trò của axit abxixic đối với sự sinh trưởng cùa thực vật 

3. Dựa trên nguyên tắc nào người ta tạo dược quả không hạt? 

Câu 4 

1. Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng, hãy cho biết nồng độ 
hoocmôn tuyên yên trong máu biến động như thể nào? Chu kì kinh nguyệt và 
xương bị ảnh hường ra sao? Giải thích? 

2. So sánh phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. 

3. Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hóa học. Tại sao mặc dù có cả xinap điện 

lân xinap hóa học, nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap hóa học? 

ĐẤP ẤN 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

QUẢNG NAM 

Câu 1 

1. - Vì nguyên tố vi lượng là thành phần cấu tạo nên các enzim. 

+ Năng suất cây trồng phụ thuộc vào cường độ của quá ữình trao đổi chất 

(quang hợp, hô hấp, trao đổi chất...), sinh trường và phát triển cùa cây. Tất cả 
những quá trình này đều cần sự xúc tác của enzim. 

394 



+ Nồng độ và khả năng hoạt hoá của enzim phụ thuộc nhiều vào sự có mật và 

nồng độ các vi lượng trong cây. 

- Ví dụ: 

+ Fe là thành phần cấu trúc bắt buộc của enzim xitôcrôm, xúc tác phản ứng oxi 

hoá khử. 

+ Mn tham gia vào xúc tác chuyển hoá nitơ, phân giải nguyên liệu trong chu 

trinh Crep. 

+ Zn tham gia vào tổng hợp triptophan tiền thân của AIA. 

2. - Trên cùng một cây, lá ờ phía ngoài nhiều ánh sáng và lá ờ trong bóng râm ít 

ánh sáng cỏ màu khác nhau: 

+ Lá ở phía ngoài nhiều ánh sáng có màu nhạt vỉ số lượng diệp lục ít và ti lệ 
diệp lục a/diệp lục b cao (diệp lục a nhiều). 

+ Lá ờ trong bỏng râm ít ánh sáng có màu đậm vì số lượng diệp lục nhiều và ti 

lệ diệp lục a/diệp lục b thấp (diệp lục b nhiều). 

- Khả năng quang hợp cùa chúng khác nhau: 

+ Khi cường dộ ánh sáng mạnh thì lá ở ngoài có cường độ quang hợp lớn hơn lá ở 
trong vì lá ờ ngoài có diệp lục a, có khả năng hấp thụ tia sáng có bước sóng dài (tia đỏ). 

+ Khi cường độ ánh sáng yếu thì lá ở trong có cường độ quang hợp lớn hơn lá ờ 
ngoài vì lá ở phía trong có diệp lục b, có khẩTiăng hấp thụ tia sáng có bước sóng 

ngắn (tia xanh tím). 

3. a. ở đa số các loài cây, số lượng khí khổng ở biểu bì dưới thường nhiều hơn 

sổ lượng khí khổng ờ biểu bì trên mà cây ngô thì không như vậy là vi lá ngô mọc 

đứng, còn ờ các lá khác thì mọc ngang.. 

b. Tỉ lệ diện tích khí khổng trên diện lích lá là: 

Tổng số khí khổng có ở cây ngô dó là: 

(7684 + 9300)X 6100 = 103602400 

103602400 X (25,6 X 3,3) X lo’: (6100 X 10^) X 100% = 0,14%. 

c. Ti lệ diện tích khí khổng trên diện tích lá là rất nhỏ nhưng lượng nước bốc 

hơi qua khí khổng lại rất lớn, vì các phân từ nước ờ mép lá bốc hơi nhanh hơn các 

phân từ nước ờ các vị trí khác. 

Diện tích khí khổng rất nhò nhưng số lượng khí khổng rất lớn đã tạo ra khả 
năng thoát hơi nước rất lớn. 

4. - Sự vận chuyển liên tục của nước trong mạch gồ: Một phân từ nước từ mạch 

gồ của lá được tách khỏi lực hút cùa phân tử nước trong mạch vận chuyển liên tục 

trong một cột nước từ rễ lên lá. Lực hấp dẫn, lực liên kết giữa các phân tử nước 

trong mạch gồ là kết quả cùa sự hiện diện các cầu hiđrô giữa chúng. 

- Các yếu tố làm ảnh hường tới sự liên tục của cột nước trong mạch gỗ: 

+ Áp suất rễ là lực đẩy phía dưới (khoảng 3-4 atm). 

+ Sự thoát hơi nước ờ lá là lực hút ở phía trên cùng (khoảng 30 - 40 atm), là 

nhân tố chính kéo cột nước liên tục di lên. 
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+ Trong mạch gỗ, cột nước có sự liên kết chặt chẽ giữa các phân tử nước và sự 
liên kêt giữa các phân tử nước với phân từ xenlulôzơ của thành mạch. 

Nhờ 3 lực phổi hợp đó, dòng nước trong mạch gỗ có thể dẫn lên cao hàng chục, 
hàng trăm mét. 

- Một bọt khí trong mạch sẽ làm đứt gãy sự liên tục cùa dòng nước, một số phân 
từ nước bị tách xa khỏi cầu hiđrô. Nước ở phần trên của bọt khí có thể dâng cao lên 
nhưng sẽ không có các phân tử nước thay thế vào, các phân tử nước ở dưới bọt khí 

bị gãy do lực kết bám bị ngừng trệ. Dòng nước qua mạch gỗ không thể chuyển vận 
xa hơn nữa. Nước từ đất không lên lá được. 

Câu 2 

1. - Tuy dạ dày chửa enzim tiêu hóa, nhmig bản thân enzim ờ trạng thái không hoạt 

động (pepsinogcn). Khi có IICI thì nó mới biến đổi thành dạng hoạt động (pepsin). 

- Nhờ lớp chất nhầy muxin bao phủ lên bề mặt niêm mạc, nên nó hạn chế tác 
dụng cùa MCI và pcpsin. 

- Niêm mạc dạ dày còn tiết chất antipcpsin để chống lại pepsin. 

- Ngoài ra tuần hoàn máu dạ dày có môi trường kiềm có tác dụng kháng axit 
dịch vị. 

2. l:amilaza; 2: maltaza; 3: pcpsin; 4: trypsin. 

3. - Một sắc tổ mang oxi thứ 2 là myoglobin có rất nhiều trong cơ. 

- Mồi một phân từ myoglobin gồm 1 nhóm hem gắn với 1 chuồi prôtêin và 
globin. 

- Oxi gắn vào myoglobin chặt hơn rất nhiều và chỉ giải phóng ra khi áp suất oxi 
thâp, chính vì vậy myoglobin là sẳc tổ có lợi nhất trong quá trình huy động tích cực 
khi mà oxi từ máu không dù đi dến cơ. 

- Khi hoạt động, áp suất oxi giảm xuống đến không và oxi tách ra khỏi 

myoglobin dẫn đến sự hô hấp ưa khí vẫn tiếp tục. 

- Myoglobin góp phần dáng kc trong hoạt động cơ trong một thời gian dài. 

4. Người ta có thể chết nếu hít phải oxit cacbon (CO), Nhưng nếu hít phải CO2 

thì chi có phản ứng tăng nhịp tim và tăng nhịp thờ vì: 

- Nẹu hít phải CO2 làm nồng dộ trong máu tăng thì chi kích thích các hoá thụ 
quan năm ờ quai động mạch chù và xoang động mạch cổ theo các dây thần kinh IX 

và X vê trung khu điêu hoà tim mạch và điêu hoà hô hấp ờ hành tuỷ. 

Đồng thời CO2 cũng còn kích thích trực tiếp vào trung khu hô hấp ờ hành tuỷ 
dựới dạng H' (CO2 + H2O —► HịCOí —> HCOi' + H‘ ) làm tăng nhịp tim và nhịp hô 
hâp đê thải nhanh CO2 ra khỏi cơ thê qua đường hô hấp. 

- Còn nếu hít phải co thì co chiếm chỗ cùa O2 trong phân tử Hb tạo thành HbCO. 

Mà HbCO là một hợp chất bền chặt, khó phân li, làm hạn chế sự vận chuyển oxi 
và có thê gây chêt vì “ngạt thờ” do thiếu oxi. 

Câu 3 

1.1-2; II-l; III-4; IV-3. 

2. a. Độ dài ngày tới hạn là thuật ngữ dùng trong thuyết Quang chu kì. Đó là số 
giờ sáng cực đại (hay sổ giờ tối cực tiểu) để cây ngày ngắn có thể ra hoa và ngược 

lại, đó là sô giờ sáng cực tiêu (hay số giờ tối cực đại) để cây ngày dài có thể ra hoa. 
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b. Ra hoa 

Giải thích; Độ dài ngày tới hạn cùa cây ià 9 giờ có nghĩa là 9 giờ là số giờ đêm 

dài nhất để cây này ra hoa. 

Vi vậy tất cả các quang chu kì có độ dài đêm dưới 9 giờ sẽ làm cho cây này ra hoa. 

Vậy với quang chu ki: 12 giờ chiếu sáng/ 6 giờ tối/ bật sáng trong tối/ 6 giờ tối 

thì đã chia đêm dài thành 2 đêm ngắn (6 giờ < 9 giờ) nên cây ra hoa. 

3. '_ 

Tên hoocmôn Noi sản sinh Vai trò chủ yếu 

Auxin 

(kích thích 

sinh trường) 

- Phôi của hạt 

- Mô phân sinh của 

chồi ngọn 

- Lả non 

- Vận chuyển xuống rễ 

- Kích thích sự kéo dài cùa rễ 

- Phân chia và phát triển quả 

- Uu thế ngọn 

- Hướng sáng và hướng đất 

- Dãn thành tế bào 

Xitôkinin 

(kích thích 

sinh trưởng) 

Tổng liợp ỡ rễ cây và 

chuyển lên các cơ quan 

khác 

- Tác động đến sự sinh trường và 

phân hoá 

- Kích thích sự phân chia và sinh 

trưởng tế bào 

- Kích thích sự nảy mầm, ra hoa 

- Lằm chậm sự hoá già 

Gibêrelin 

(kích thích 

sinh trường) 

- MÔ phân sinh chồi ngọn 

của thân và chóp rỗ 

- I.á non 

- Phôi 

*- Thúc đẩy sự nảy mầm của hạt và 

chồi 

- Kéo dài tế bào 

- 'ĩạo quả không hạt 

Axit abxixic 

(ức chế sinh 

trường) 

ị Á, thân và quả xanh - Kìm hãm sự sinh trưởng cành, lóng 

- Đóng khí khổng khi gặp hạn 

- Kích thích lá rụng, ngủ, nghi 

-1 loocmôn của sự hoá già 

Êtilen 

(ức chế sinh 

trường) 

Mô của quả chín, lá già 

và hoa 

- Thúc đẩy quả chín 

- Đổi nghịch với tác động cùa auxin 

- Tliúc đẩy hay kim hãm sinh trưởng và 

phát triển cùa rễ, lá, hoa; rụng lá, quả 

- Làm chậm hướng đất của cơ quan 

nằm ngang kích thích mặt trên: tính 

hướng kép. 

Câu 4: 

1. - lôt là thành phần quan trọng tạo nên tirôxin, thiếu iốt —> thiếu tirôxin. 

- Lượng tirôxin tiết ra thiểu —► không đủ để ức chế tuyến yên tiết ra hoocmôn 

kích giáp (TSH) —♦ tuyến yên tiết ra hoocmôn kích giáp TSH. 

- TSH tiết ra làm tăng sổ lượng, kích thước nang tuyến giáp và làm tăng tiết 

dịch nang tuyến giáp phỉnh to —♦ bướu cổ. 
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2. 

Iliện tượng Hoocmôn lỉên quan 

Các mô, cơ quan cũ của sâu biến đi, đồng thời 
các mô, cơ quan mới hình thành. 

Ecđixơn 

Người trưởng thành cao 120cm, người cân đối. Hoocmôn sinh trưởng 

Quá trình biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế. Juvenin 

Bệnh nhân bị lồi mẳt, tim đập nhanh, thân nhiệt 

tăng, hồi hộp, lo lắng, khó ngủ. 

Tirôxin 

3. 

Điện thế hoạt động Điện thế hưng phấn sau xinap 

- Điện thế hoạt động được xuất hiện 

bắt đầu khi đạt ngưỡng kích thích bằng 

sự khừ cực, đảo cực và tái phân cực do 

kênh Na^ mở rồi đóng, tiếp theo là 

kênh K' mờ. 

- Tuân theo quy luật “tất cả hoặc 
không”. 

- Giữ nguyên điện thế suốt chiều dài 

sợi trục khi đã xuất hiện. 

- Có thời gian trơ, điện hoạt động dược 

tái tạo liên tục một khi dă xuất hiện do 

sự kích thích vùng tiếp theo của chính 

sự hình thành điện hoạt động trước đó. 

- Điện thế hoạt động chỉ xuất hiện trôn 

sợi trục bắt đầu từ gò axon. > 

- Điện thế hưng phấn sau xinap được 

hình thành do kênh Na* và K* mờ 
đồng thời gây khử cực, với bất kì kích 

thích nào, không cần ngưỡng. 

- Kích thích càng mạnh, biên độ càng 

xa. 

- Điện thế giảm dần khi càng xa điểm 

kích thích. 

- Không có thời gian trơ nên không có 

hiện tượng cộng dồn theo không gian và 

thời gian, do đó có thể đạt ngưỡng khi 
lan truyền tới gò axon - nơi có mật độ 
các kênh điều hoà điện thế Na*, K* cao. 

- Điện thế sau xinap còn gọi là điện thế 
cục bộ. 

4. - Ba thí nghiệm đầu 1, 2, 3 cho phép kết luận trong tuỷ sống có nhiều căn cứ 
thần kinh phụ trách hoạt động cùa các chi và cả cơ thân (cơ lưng, cơ bụng...). 

- Riêng 2 thí nghiệm 3 và 4 cho thấy khi kích thích mạnh chi dưới thì cả 2 chi 

trên cũng co, ngược lại khi kích thích mạnh vào chi trên thị, làm co cả các chi dưới, 

từ đó có thể kết luận: Các căn cứ trong luỳ sống không biệt lập với nhau mà được 

liên hệ với nhau bằng các dường dẫn truyền dọc (trên - dưới và dưới - trên). 

- Tuy nhiên để khẳng định các kết luận đó là có cơ sờ, thí nghiệm 5 nhằm mục 

đích đó vì sau khi cắt ngang tuỳ, ta dã cắt đứt các đường liên hệ dọc giữa các căn 

cứ nên kích thích mạnh chi dưới dã không làm co chi trên và ngược lại. 

- Thí nghiệm 6 chứng minh trong tuỷ sống có các căn cứ thần kinh nằm trong 

chất xám cùa tuỳ sống, nơi tiếp nhận thông tin và xử lí thông tin không còn khi đã 

phá các càn cứ đó. 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU - ĐẮK LẮK 

Câu 1 

a. - Bón phân (NH4)2S04, thích hợp với đất kiềm vì cây hấp thụ NH4* qua rễ (và 
ít cần S04^', Cl ). NH4' liên kết với ƠH ■ của H2O. Dung dịch đất dư H" sẽ trung 
hoà với ion OH‘của đất kiềm —+ hiệu quả bón phân cao hơn. 

- Bón phân NH4NO3 thích hợp với đất trung tính vì cây hấp thụ cả NH4* ; NOs' 
nên pH cùa dung dịch đất thay đổi ít 

b. Điều kiện nào dẫn đến quá trình tổng hợp ATP trong ti thể và lục lạp. Nêu hai 
điểm khác nhau. 

- Khi có c lênh lệch nông độ H * giữa hai p lía của màng 

Khác Lục lạp Tỉ thể 

Vị trí - ATP tổng hợp ngoài màng 

tilacoit 
- ATP tổng hợp phía trong màng ti 

thể. 

(Các H' trong màng tilacoit 

qua kênh ATP sỹntaza —> 
tổng hợp được ATP ) 

(Các ngoài màng qua kênh 

ATP syntaza —► tổng hợp được 
ATP) 

Năng 

lượng 

- Lấy từ photon ánh sáng - Từ quá trình oxi hóa chất hữu cơ 

c. - Hiện tượng chồi ngọn phát triển ức chế chồi bên, rễ chính sinh trưởng ức 
chế rễ phụ gọi là hiện tượng ưu thế ngọiT. 

- Auxin (AIA) tổng hợp ở chồi ngọn vận chuyển xuống dưới ức chế chồi bên. 

- Xitokinin cao ức chế chồi ngọn kích thích chồi bên. 

- Auxin (AIA) cao ở rễ kích thích hình thành rễ phụ. 

- Sự cân bằng giữa hai loại hoocmôn sinh trưởng auxin/xitokinin quyết định 

hiện tượng ưu thê ngọn trong cây. 

d. Quá thiếu hay thừa CO2 đều làm giảm năng suất cây trồng vì: 

* Trường hợp quá thiểu CO2 (thường do lỗ khí đóng, hô hấp yếu): 

- RiDP tăng, APG giảm, ảnh hưởng đến hoạt động của chu trình Canvin. 

- Enzim Rubisco tăng hoạt tính oxigcnaza —♦ xuất hiện hiện tượng hô hấp sáng 

—► đều dẫn đến làm giảm hiệu suất quang họp —» giảm năng suất cây trồng. 

* Trường hợp quá thừa CO2: 

- Gây ức chế hô hấp —> ảnh hưỏTig đến quá trình hấp thu, vận chuyển, sinh tổng họp 

các chất cần năng lượng —» ảnh hường đến quang hợp —► giảm năng suất cây trồng. 

- Làm quá trình phân giải mạnh hơn quá trình tổng hợp diệp lục, đồng thời cỏ 
thể làm enzim Rubisco bị biến tính —► giảm hiệu suất quang hợp -+ giảm năng suất 

cây trồng. 

Câu 2 

a. - Đúng, sóng mạch là mạch dập phản ánh đúng hoạt động của tim. Khi tâm 

thất co tổng máu vào động mạch nhờ thành động mạch có tính đàn hồi và sự co 

giãn của gốc động mạch chủ làm máu chuyển đi dưới dạng sóng mạch. 
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- Sóng mạch không có ờ tĩnh mạch vì tĩnh mạch ít sợi đàn hồi. 

b. Thành phần máu trong tĩnh mạch cửa thay đổi, có nhiều glucôzơ trong máu do 

- Các chất đường: maltôzơ, saccarôzơ, lactôzơ và một phần tinh bột chưa tiêu 

đều được thủy phân thành các monosaccarit: glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ. 

- Phần lớn monosaccarit được hấp thu ngay trong đoạn đầu của ruột non, qua 

màng nhày ruột vào trong máu, đổ về tĩnh mạch của gan làm nồng độ glucôzơ 
trong máu lên quá 0,1%, khi qua gan sẽ được giữ phần thừa lại và tổng hợp thành 

đường dự trữ (glicogcn) hoặc dự trữ trong các cơ. 

c. Khi hít vào, tủi khí trước nghèo O2, nhiều CO2, túi khí sau giàu O2. 

Khi thở ra túi khí trước giàu O2, túi khí sau nghèo O2. 

- Hít vào: Không khí đi từ khí quản vào bẽn trong cơ thể sẽ được chia làm hai 
phân, một phân vào phôi, một phân vào túi khí sau. Không khí trong phôi nghèo O2 
do đọt hô hâp trước sẽ được tông vào lúi khí trước. 

- Thở ra: Không khí giàu O2 lừ túi khi sau vào phổi, không khí nghèo O2 trong 

phôi sè vào túi khí trước và lừ lúi khí trước ra ngoài thông qua khí quản. 

Như vậy thì dù thờ vào hay hít ra, trong phổi chim luôn cỏ không khí giàu O2. 

d. Neu van hai lá bị hẹp: 

Máu từ tâm nhĩ trái không xuống lìét lâm thất trái, máu bị ứ đọng lại trong* tâm 
nhĩ trái và dân dân sẽ ứ đọng ngược dòng lỏn các mạch máu phổi. Hệ quả là: 

+ Máu bị ứ đọng trong các mạch máu ờ phổi dẫn tới tăng huyết áp phổi —> phổi 
bị phù và khó thở do giảm khả năng trao đôi khí ở phổi. 

+ Tâm thất trái không đủ máu bơm đi đến các tế bào và mô —► cơ thể bị suy kiệt 
do thiếu O2 và dinh dường —> tim phải tăng co bóp —► tim sẽ bị suy. 

Câu 3 

a. - Cúc là cây ngày ngắn ra hoa vào mùa thu, vì mùa thu thời gian ban đêm bắt 

đâu dài hơn ban ngày thích hợp cho'túc nở hoa. Thăp đèn vào mùa thu nhăm rút 

ngăn thời gian ban đcm, để cúc không ra hoa. Cúc ra hoa chậm vào mùa đông có 
cuông dài hơn đoá hoa lo, đẹp hơn và bán được giá hơn. 

- Thanh long là cáy ngày dài ra hoa vào mùa hè, mùa hè có thời gian ban đêm 

ngăn hơn ban ngày. Mùa đông ban đêm dài hơn bán ngày, thanh long không ra hoa. 

Đê thanh long có thê ra hoa trái vụ vào mùa đông, phải thăp đèn ban đêm để rút 
ngăn thời gian đêm dài. 

b. 

Diệp lục Phitocrom 

Có ờ đâu - Có ở lá, các phần xanh khác của 

cây như hoa lúc còn xanh, bẹ lá 
- Có ờ chồi mầm và chóp lá mầm 

Các loại - Diệp lục a (clorophin a) và diệp 

lục b (clorophin b) 
- Póóo và P730 

Hấp thụ 
ánh sáng 

- Hấp thụ ánh sáng chủ yếu ờ 
vùng dỏ và vùng xanh tím 

- P660 hấp thụ ánh sáng đỏ 
660nm 

- P730 hấp thụ ánh sáng đỏ 
730nm (đỏ xa) 
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- Quang hợp (chuyển năng lượng 
thu được từ các phôton ánh sáng 

cho quá trình quang phân li H2O 

và cho các phản ứng quang hóa 
để hình thảnh ATP và NADPH) 

- Điêu tiêt sự ra hoa của cây 

ngày ngắn (ánh sáng đỏ) hoặc 

ngày dài (ánh sáng đỏ xa). Tác 
động đến vận động cảm ứng, 
đóng mờ khí khổng_ 

c. Vai trò của Mo trong đời sống thực vật và vi khuẩn cố định đạm: 

+ Xúc tiến quá trinh cố định đạm và sử dụng đạm cùa cây. 

+ Là thành phần cùa enzim khử nitrat và enzim nitrogenaza. 

+ Cần thiết cho vi khuẩn (Rhizobium) cố định đạm cộng sinh ở nốt sần cây họ đậu 

Nêu nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sai khác về nồng độ ion này là do thoát hơi 
nước qua khí khổng. 

d. Cây trồng vẫn có thể hấp thụ dinh dưỡng qua lá chế thụ động tương tự với cơ 
chế hấp thu thụ động qua đường rễ. 

+ Chất dinh dưỡng được cung cấp cho cây nhanh hơn bón gốc. 

+ Hiệu suất sử dụng dinh dưỡng cao hơn. 

+ Chi phí thấp hơn. 

+ ít ảnh hưởng đến môi trường và đất trồng. 

Câu 4 

a. - Sự dẫn truyền xung không liên tục vl bóng xinap trong cúc tận cùng có giới 

hạn; chât trung gian hoá học được giải phóng ìlết và không tổng hợp lại kịp; do vậy 

dù vân còn kích thích nhưng không có chất trung gian hoá học giải phóng nên 

màng sau xinap không đáp ứng. 

- Ca^" vào dịch bào trong chuỳ xinap làm bỏng xinap vỡ giải phóng chất trung 

gian hoá học —► tăng dân truyền xung qua xinap. 

b. - Thiểu tiroxin xương và mô thần kinh sinh trưởng không bình thường gây 

chậm lớn và dân độn ờ trè em; người lớn không ảnh hường. 

- Tiroxin có tác dụng làm cho tim đập nhanh, gây co mạch, tăng huyết áp. Tim 

đập nhanh liên tục có thể bị suy tim. 

c. - Trên sợi trục có bao miêlin, sự dẫn truyền xung thực hiện theo lối “nhảy 

cóc” và tiêt kiệm năng lượng hoạt động của bơm NaV K* nên nhanh hơn. 

- Đường kính sợi trục càng lớn bề mặt sợi trục càng rộng —> số lượng bơm 

Na+/ K+ càng nhiêu, hơn nữa sự dẫn truyền xung xảy ra trên bề mặt sợi trục nên 
nhanh hơn. 

d. Tuổi dậy thì gắn liền với chu kì kinh nguyệt 

- ơstrôgen phối hợp với các hoocmôn FSH, LH 

+ Tác động kích thích nang trứng phát triển và gây rụng trứng xảy ra trong 14 

ngày đầu của chu ki kinh nguyệt, niêm mạc dạ con dày, phồng lên, tích đầy máu 

trong mạch chuân bị cho sự làm tô của phôi trong dạ con, tác động ngược lên tuyến 

yên và vùng dưới đôi gây ức chế sự tiết ra FSH và LH nên trong 14 ngày sau khi 
rụng trứng, trứng không chín và rụng. 

- Khi mãn kinh, hoạt động của buồng trứng suy giảm, chế tiết ít ơstrogen, làm 

giảm hoạt động của tê bào sinh xương, giảm hấp thụ Ca^"^ và vận chuyển vào xương, 
giảm phát triên sụn liên họp —>■ bệnh loăng xương. 
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Câu 5 
1. a. Mỗi chạc chữ Y có 1 đoạn mồi tổng hợp cho mạch ra sớm và 25 đoạn mồi 

cho 25 đoạn Okazaki. 

Một đom vị tái bản có hai chạc chữ Y nên số ARN mồi là: (25 + 1) X 2 = 52 

Số đoạn ARN mồi đã được sử đụng cho một quá trinh nhân đôi ADN gồm 8 

đom vị tái bản là 52 X 8 = 416 
b. Số nuclêotit từng loại trên một đoạn Okazaki (giả sử gọi mạch 1) 

A T (j _ X ^ 110 

1 ~ 2 “ 3 ” 4 10 
A, = 1I;T| = 22;G,=33;X,=44 

Số ribonuclêotit trên một đoạn mồi 

1 2 3 4 10 

G„=1;X,„ = 2;A„, = 3;U„, = 4^X=1;G = 2;T = 3;A = 4 

Sau khi tổng hợp ADN các đoạn mồi (ribonuclêotit) được thay bằng các 
nuclêotit nên số nuclêotit từng loại trên một đoạn okazaki và môi là: 

Ai = 11 +4= 151 

T, =22 + 3 = 25 1 
G| = 33 + 2 = 35 1 

A = T = A, + T, = 15 + 25 = 40 

G = X = G| + x, = 25 + 45 = 60 

x, = 44+ 1 =45j 
Có 25 đoạn Okazaki và mồi, hai mạch đom, hai chạc chữ Y, 8 đom vị sao chép 

nên sổ nuclêotit từng loại trên ADN là:A = T = 40x 2x 2x 25 X 8 = 32000 

G = X = 60x2x 2x 25 x8 = 48000 

A + T (40 + 40)x2x8,x25 _ 2 

G + X ~ (60 + 60) X 2 X 8 X 25 ~ 3 

Câu 2 

Ta có các nuclêôtit của đoạn intron là: 
G_U_X_A_ 3060 xio'* 

T^T^T '4 ^ 10 

G = 3060;U = 6120;x = 9180;A = 12240 

mARN trưởng thành được tạo ra chứa 20%u, 10%A, 40%x và 450G nên G% = 30% 

Vậy mARN trường thành có số nuclêotit là (100 X 450): 30 = 1500 

u = 20% X 1500 = 300; A = 10% X 1500 = 150 ; 

X = 40% X 1500 = 600; G = 450 

a. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trong phân tử mARN sơ khai tương ứng 

ư = 300 + 6120 = 6420; A = 150 + 12240 = 12390; 

X = 600 + 9180 = 9780; G = 450 + 3060 = 3510 

b. Cho đi qua màng chứa các nuclêôtit loại u thì mARN bị giữ lại do đâu 
mARN có đuôi poliA. 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG 

BÌNH PHƯỚC 
Câu 1. 

1. a. Đó là hai con đường 

- Con đường qua thành tế bào lông hút vào các khoảng trống gian bào, đến 
thành tế bào nội bì, gặp vòng đai Caspari, chuyển vào tế bào nội bì rồi vào mạch gỗ 
cùa rễ. 

- Con đường tế bào; nước vào tế bào chất, qua không bào, sợi liên bào. Nói 
chung, nước đi qua phân sống của tế bào, qua tế bào nội bì rồi vào mạch gỗ của rễ. 

b. - Con đường qua thành tế bào và gian bào: hấp thụ nhanh và nhiều nước 
nhưng lượng nước và các chất khoáng hoà tan không được kiểm tra. 

- Cọn đường tế bào; lượng nước và các chất khoáng hoà tan được kiểm tra bằng 
tính thấm chọn lọc của tế bào sống, nhưng nước được hấp thụ chậm và ít hom. 

2. Chất cố định CO2 tạm thời vào ban đêm là PEP được hình thành từ tinh bột 
-> lấy hết tinh bột thì quá trình này dừng lại. 

3. a. Mục đích của thí nghiệm: Xác định cây C3 và cây C4. 

b. Nguyên lí của thí nghiệm; Vi cây C3 phân biệt với cây C4 ờ một đặc điểm 
sinh lí rât quan trọng là: Cây C3 cỏ hô hấp ánh'sáng, trong khi đó cây C4 không có 
quá trinh này. Hô hâp sáng lại phụ thuộc .chặt chẽ vào nồng độ O2 trong không khí. 

Nông độ O2 giảm thì hô hấp sáng giảm rõ rệt và dẫn đến việc tăng cường độ 
quang hợp. 

c. Dựa vào nguyên lí trên, nhà sinh học thực vật đã bố trí 2 thí nghiệm: 

- Thí nghiệm 1; Nồng độ O2 là 21 % và đo cường độ quang hợp của cây A, cây B 

- Thí nghiệm 2; Nồng độ O2 là 0% và đo cường độ quang hợp của cây A và cây B. 
Lưu ý: 2 thí nghiệm liên tiêp nhau chỉ khác nhau về nồng độ O2, các điều kiện 

khác như nhiệt độ, ánh sáng... phải giống nhau. 

d. Ket quả thí nghiệm cho thấy: Cây A ờ 2 lần thí nghiệm có cường độ quang hợp 
(mgcoydm^/giờ) khác nhau vì ờ thí ngliiệm 2 nồng độ O2 0% đã làm giảm hô hấp 
sáng đến mức lối đa và do dó cường độ quàng hợp tăng lên (tư 20 - 35 

'T>gC02/dm^.giờ). Trong khi đó cây B, ờ 2 lần thí nghiệm cường độ quang hợp hầu 
như không đổi, có nghĩa là ờ cây B không có quá trình hô hấp sáng. Như vậy nồng 
độ O2 thay đổi không ảnh hường đến cường độ quang hợp của cây B. 

Kết luận: Cây A là cây C3, cây B là cây C4. 

4. a. Vi trong 2 dạng nitơ cây hấp thụ từ môi trường bên ngoài (NH4\ NOs') 
trong đó N03' là dạng oxi hoá nhưng trong cơ thể thực vật, nitơ chì tồn tại ở dạng 
khử, do đó nitrat cần được khử thành amôniac để tiếp tục được đồng hoá thành axit 
amin, amit và prôtêin. Quá trình này theo sơ đồ: 

N03 -^N02 ->NH4V 
Mo và Fe hoạt hoá các enzim tham gia quá trình phàm ứng trên. 
b. Hình thành amit; đó là con đưòng liên kết phân tử NH3 và axit amin 

đicacbôxilic: 

axit amin đicacbôxilic + NH3 amit. 
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Ví dụ: axit glutamic + NH3 -> glutamin. 

- Đó là cách giải độc NH3 tốt nhất (chất này tích luỹ lại gây độc cho tế bào). 

Cầu 2 
1. - Ruột non chứa đầy đù các enzim tiêu hóa các loại thức ăn như: prôtêin, 

nuclêôtit, lipit, đường... 

- Ruột non là nơi hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu cùa quá trình tiêu hóa 

2. - Hiệu ứng Borh: tác dụng cùa nồng độ CO2 đến tốc độ phân giải O2 ở các 

mô, CO2 tăng -> H' tăng kích thích Hb02 phân li giải phóng O2. 

- Hiện tượng tràn clorit: HCOi' khuếch tán trờ ra huyết tương cân bằng với dòng 
cr đi từ huyết tương vào tế bào hồng cầu. 

3. - Áp suất thẩm thấu cùa máu tăng cao -> kích thích vùng dưới đồi tăng sản 

xuất ADH của thùy sau tuyến yên -> tăng tái hấp thu nước ờ ống lượn xa và ổng 

góp -> giảm áp suất thẩm thấu. 

- Áp suất thẩm thấu cao -> kích thích vùng dưới đồi cảm giác khát uống 

nước -> giảm áp suất thẩm thấu. 

4. - Lỗ oval giữa tâm nhĩ trái và tâm thất trái không còn và được bịt kín lại. 

- Lỗ botal giữa động mạch chù và động mạch phổi không còn và cũng được bịt kín 

Nếu sau khi sinh hai biến đổi trên không xảy ra thì gây hậu quả lớn đó là: máu 
đi nuôi cơ thể là máu pha, thể tích tâm thu giảm. 

5. Trong số các yếu tố tham gia vào quá trình đông máu có nhiều yếu tố do gan 
tiết ra, bao gồm Tibrinogen, prothombin, yếu tố VII, proconvectin, chrismas, stuart. 

Vì vậy, khi gan bị hỏng, việc sản sinh các yếu tổ tham gia quá trình đông máu 

bị đình trệ -> máu khó đông. ■ - 

Câu 3 ^ 
1. Cơ chế dẫn đến phản ứng tự vệ ở cây trinh nữ được coi là ứng động sức 

trương nhanh. 

- Do cấu tạo: ở gốc cuống lá và đôi khi ở gốc cùa cuống lá chét có cơ quan 
chuyên hoá gọi là thể gối. Một thể gối bao gồm các tế bào mô mềm có vách mỏng 
bao quanh mô mạch dẫn tạo thành một gốc của cuống lá hoậc cuống lá chét. 

- Do hoạt động: 

+ ở trạng thái bình thường: Khi tế bào của thể gối trương hoàn toàn (chứa nhiều 
nước) thì cuống lá hoặc cuống lá chét đứng thẳng, lá và lá chét xoè ra hoàn toàn. 

+ ở trạng thái bị kích thích: Khi bị chấn động tế bào của mô dưới sinh ra một 
chất có bản chất oxiaxit làm tính thấm tăng lên đột ngột. Kali và Malat được vận 
chuyển ra khỏi không bào làm giảm thế thẩm thấu, đồng thời nước được dẫn truyền 
từ tế bào mô mềm ờ mặt dưới của thể gối (giữa lá và cành, giữa cành và thân) vào 
mô mạch dẫn hoặc mô lân cận làm độ trương cùa tế bào thể gối ờ bề mặt dưới nhỏ 
hơn so với độ trương của tế bào thể gối ờ bề mặt trên, do đó cuống lá xếp gập lại 
làm cho lá khép lại với nhau. Dần đến phản ứng ờ tại lá bị kích thích (bắt đầu dưới 
0,1 giây và hoàn thành trong khoảng 1 giây) với tốc độ nhanh như vậy nên phản 
ứng này được coi là ứng động sức trương nhanh. 
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2. a. Cây chịu nhiệt độ thấp có đặc điểm; 
- Thay đổi thành phần lipit màng bằng cách tăng hàm lượng axit béo không no 

làm tăng tính linh động của màng. 
- Tăng nồng độ chất tan trong tế bào làm giảm nhiệt độ đóng băng của nước 

trong tế bào vì nếu nước đóng băng sẽ làm vỡ các bào quan 
b. Cây có đặc điểm thích nghi với nhiệt độ cao: 
- Cây chịu sốc nhiệt tạo ra các prôtêin sốc nhiệt cỏ tác dụng bảo vệ các prôtêin 

khác chịu được nhiệt độ cao và không bị biên tính. 
- Các nhà khoa học đã tim ra các prôtcin sốc nhiệt và chứng minh rằng chúng có 

khả năng liên kết với các prôtêin khác và giữ chúng không bị biến tính. 
3. - Ánh sáng đỏ (R) và hồng ngoại (FR) chiếu bổ sung vào đêm dài có ảnh 

hưởng đến sự ra hoa cùa cây ngày ngắn và cây ngày dài. 
- Nếu chiếu xen kẽ, bổ sung 2 loại thì lần chiếu cuối cùng có ý nghĩa và hiệu 

quả hon cả. 
Ví dụ: trong đêm dài,^hiếu bổ sung: 

R -> cây ngày dài ra hoa. 

R-FR cây ngày ngắn ra hoa 

R-FR-R cây ngày dài ra hoa. 

R-FR-FR cây ngày ngắn ra hoa ^ 
- Trong đêm dài chiếu bổ sung ánh sáng đỏ làm cho cây ngày dài ra hoa, trái lại 

nếu chiếu bổ sung ánh sáng hồng ngoại -làm cây ngày ngắn ra hoa. 
4. - Nguyên nhân gây ra hướng động là do hoocmôn auxỉn di chuyển từ phía bị 

kích thích (phía sáng) đến phía không bị kích thích (phía tối) do đó phía nông độ 
auxin cao hơn kích thích sự kéo dài của tê bào hơn so với phía đôi diện. 

- Cơ chế chung của hướng động ờ mức tế bào là sự vận động định hưómg do tốc 
độ sinh trường không đồng đều của các tế bào tại 2 phía của cơ quan (thân, rê) do 
nồng độ khác nhau cùa auxin gây nên. 

Câu 4 
1. - lon Ca^' có tác dụng giải phóng chất môi giới thần kinh từ chùy xinap vào 

khe xinap, các chất môi giới này gắn lên thụ thể ờ màng sau xinap làm xuât hiện 
điện hoạt động trên màng sau xinap. 

- Nếu thiểu Ca^ làm cho quá trình giải phóng các chất môi giới giảm dẫn đến 
xung thần kinh không truyền qua các nơron, do đó không có cảm giác. 

2. Truyền xung ờ dây đối giao cảm sẽ nhanh hơn dây giao cảm vì: 
- Tốc độ truyền xung trên sợi thần kinh phụ thuộc vào đường kính của sợi trục 

thần kinh và phụ thuộc vào sợi thần kinh có hay không có bao miêlin. 
- ở dây thần kinh giao cảm, sợi truớc hạch ngắn, có bao miêlin và sợi sau hạch 

dài không có bao miêlin còn ờ dây thần kinh đối giao cảm thì sợi trước hạch dài, có 
bao miêlin và sợi sau hạch ngắn không có bao miêlin, vi vậy mà dây thần kinh đối 
giao cảm có tốc độ dẫn truyền nhanh hơn. 

3. a. Tác dụng cùa FSF1 và LI 1 
FSH: 

+ ở con đực: kích thích ống sinh tinh phát triển, tác động vào tế bào sertoli => 
tham gia vào quá trình sản sinh ra tinh trùng. 
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+ ở con cái: kích thích nang trứng phát triển, tác động vào tế bào hạt của nang 
trứng gây tăng sinh tê bào hạt. 

-LH: 

+ Ợ con đực: tác dụng vào tế bào kẽ (tế bào leydig) tăng tiết testostêrôn. 
+ ơ con cái: cùng với FSH làm trứng chín và rụng, kích thích sự phát triển của 

thê vàng, tạo ơstrôgen và prôgesterôn. 
b. Khi trứng chín và rụng, được thụ tinh, sẽ phát triển thành phôi thai, trong suốt 

quá trinh đó: 
+ Nhau thai tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai HCG, hoocmôn này có tác dụng 

duy trì thể vàng tiết ơstrôgen và prôgesterôn. 

+ Hai hoocmôn ơstrôgen và prôgesterôn ở nồng độ cao đã ức chế ngược âm tính 

lên vùng dưới đồi, tuyến yên ức chế sự sản sinh FSH và LH nên trứng không chín 
và rụng nữa. 

4. - Người bé nhỏ là hậu quả do tuyến yên tiết ra quá ít hoocmôn sinh trưởng ờ 
giai đoạn trẻ em, còn người khổng lồ là hậu quả do truyến yên tiết ra quá nhiều 

hoocmôn sinh trường vào giai đoạn trè em. 

- Sờ dĩ có hậu quả như trên là do khi hoocmôn sinh trưởng được tiết ra quá 

nhiêu vào giai đoạn trẻ em sẽ làm tăng quá trình tổng hợp prôtêin dẫn đến: 

+ Kích thích quá trinh phân chia tế bào, tăng kích thước và số lưọTig tế bào. 

+ Kích thích phát triển xương làm xương dài và to ra. 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẰU 

AN GIANG 
Câu 1 

I. So sánh cơ chế hóa thẩm trong lục lạp và trong ti thể? 
* Giống: Chuỗi truyền e' bơm H' qua màng từ vùng có nồng độ H' thấp đến 

vùng có nồng độ ion H* cạo . Sau đó H' được khuếch tán trờ lại qua màng thông 
qua ATP syntetaza, thúc đẩy tổng hợp ATP. 

* Khác 

ở lục lạp ờ ti thể 
- Xảy ra trong quang hợp, tại tilacoit. 

- Điện tử tham gia vào chuỗi chuyền là 
là điện tử lây từ nước. 

- Khị điện tử được chuyền qua chuỗi 
chuyên êlectrôn đính trên màng tilacoit 
thi H được bơm từ stroma vào xoang 

íiìacoit tạo sự chênh lệch nồng độ H'. 
- Thông qua phức hệ ATP syntctaza, 
ATP được tổng hợp khi ion H' khuếch 
tán xuôi theo chiều gradient nồng độ từ 
xoang íiỉacoit trờ về stroma. 

- Xảỵ ra trong hô hấp, tại các mào của 
ti the. 
- Điện tử tham gia vào chuỗi chuyền 
là là điện tử lấy từ các phân tử hữu cơ. 
- Khi điện tử được chuyền qua chuỗi 
chuyền đính trên màng mào ti thể thì H" 
được bơm từ chất nền vào xoang gian 

màng tạo sự chênh lệch nồng độ H' 
- Thông qua phức hệ ATP syntetaza, 
ATP được tổng hợp khi ion khuếch 
tán xuôi theo chiều gradient nồng độ từ 
xoang gian màng trở về chất nền ti thế. 
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2. Trong lục lạp nguyên vẹn, ở quá trinh photphoryl hóa, các êlectrôn được ánh 
sáng kích thích sẽ bị giữ bời chất nhận êlectrôn sơ cấp khiến chúng không thể quay 
trờ lại trạng thái nền. 

Trong clorophyl tách rời thì không có chất nhận êlectrôn nên êlectrôn được ánh 
sáng kích thích sẽ rơi ngay trờ lại trạng thái nền nên phát ánh sáng và tỏa nhiệt. 

3. Ta có: hệ số hô hấp = CO2/O2 

RQ = 57/80= 0,7125 

Mà RỌ < 1 là của nhóm lipit, prôtêin 

Nên nguyên liệu đang hô hấp là nhóm lipit, prôtêin. 

4. a. Khi tưới nước lên cây tạo lớp nước bao phủ trên bề mặt tế bào của cây. 
Tuyết được tạo nên do liên kết hiđro giữa các phân tử nước với mật độ thấp hơn so 
với nước lỏng, nổi trên nước lỏng. Cùng với nhiệt độ lạnh của tuyết, mặt trên lớp 
nước tạo nên lớp băng mòng như lóp rào cản che chắn bảo vệ nước lỏng bên dưới 

khỏi không khí lạnh. Vj vậy nhiệt độ trong tế bào không tha^ đổi lớn nên không 

ảnh hưởng đáng kể đến hòạt động của tế bào; nước trong tế bào không bị đóng 

băng bời nhiệt độ thấp, cấu trúc tế bào không bị hủy. 

b. Khi NH3 tích lũy trong mô thực vật nhiều, trong tế bào có sự hình thành amit: 

Axit amin đicacboxilic -I- NH3 -> Amit. 

Chu trình Crep cung cấp các axit để hình thành các axit amin. 

Câu 2 
1. Khi lao động quá mức thi nhu cầu năng lưọTìg của các tế bào ngày càng cao, 

vì vậy tế bào oxi hóa nhiều chất hữu cơ tạo nhiều CO2, từ đó sản sinh nhiều H" 

trong máu theo phản ứng sau: II2O + CO2 H2CO3 -> + HC03". 

Trong cơ thể diễn ra quá trình điều hòa H' nội môi do hệ đệm đảm nhận để pH 

ít có thay đổi lớn. Tuy nhicn, do lao dộng quá mức nên sinh ra nhanh hơn bình 

thường, sinh ra nhiều trong khoảng thời gian ngắn nên cơ thể chưa kịp điều hòa ổn 

định về mức bình thường, vì vậy pH máu ngả sang axit. 

Sự chuyển hóa nội bào phụ thuộc vào hoạt động của enzim. Enzim hoạt động 

binh thường khi pH máu có giá trị trung binh trong khoảng 7,35 - 7,45. Biến động 

nhỏ của pH ra khỏi mức binh thường cũng có thể gây rối loạn chuyển hóa => gây ra 

bệnh lí. 

2. - Tuyến vị được cấu tạo từ một sổ tế bào như: các tế bào quanh cổ tuyến, tế 
bào viền, tế bào chính, tế bào G 

- Chức năng của tể bào viền: tiết ra HCl. 

- Chức năng của tế bào chính tiết ra tiền pcpsin là pepsinogen - dạng không hoạt động. 

Khi có thức ăn, HCI được tiết ra giúp chuyển hóa pepsinogen thành pepsin cắt 

chuỗi polipeptit của prôtêin thành các đoạn peptit ngắn. 

3. - Nhờ có tính đàn hồi nôn khi tim co đẩy máu vào động mạch, động mạch 

dãn; khi tim dãn, động mạch co. 

- Khi tim co đẩy máu vào động mạch, tạo cho động mạch một thế năng. 

- Khi tim dãn, nhờ có tính đàn hồi, động mạch co lại, thế năng chuyển thành 

động năng đẩy máu chảy tiếp. 
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Vi vậy máu chảy trong động mạch liên tục (dù tim chi borm máu vào động mạch 
theo từng đợt) 

4. - Vận động quả lắc tạo nên do sự co dãn của cơ dọc làm các đoạn ruột non 
dao động sang các phía. Tác dụng: trộn thức ăn với dịch tiêu hóa. 

- Co bóp phân đoạn do cơ vòng co ờ các đoạn khác nhau của ruột nên ruột co, 
dãn ờ các đoạn khác nhau, xen kẽ nhau khi có thức ăn đến. Tác dụng: nhào trộn 
thức ăn với dịch ruột. 

- Nhu động làn sóng; dọ cơ vòng co ờ đoạn này và dãn ở đoạn tiếp theo tạo 
thành làn sóng. Tác dụng: đây thức ăn đi dọc theo ruột non về phía ruột già. 

Câu 3 
a. Điểu kiện ra hoa của cây ngày dài và cây ngày ngắn 

- Sự ra hoa của cây ngày dài và cây ngày ngắn phụ thuộc vào quang chu kì. 

- Nhóm cây ngày dài: ra hoa khi thời gian chiếu sáng dài hơn thời gian chiếu 
sáng tới hạn. 

- Nhóm cây ngày ngắn: ra hoa khi thời gian chiếu sáng nhỏ hơn thời gian chiếu 
sảng tới hạn. 

b. - Trong phản ứng quang chu ki, thời gian tối quyết định sự ra hoa của cây. 

- Thí nghiệm chứnẹ minh; Năm 1938, Hammer và Bonner đã thực hiện thí 

nghiệm ờ cây ngày ngăn Xanthium. Nếu ngăt quãng thời gian tối bằng thời gian 

chiêu sáng thì cây không ra hoa. Nhưng nêu ngắt quãng thời gian chiếu sáng bằng 
thời gian tối ngan thì không ảnh hường đến sự ra hoa. 

Nhiều thí nghiệm đã tiến hành theo hướng trên và cho kết quả rõ ràng. 

+ Với cây ngày ngắn: 

10 giờ chiếu sáng + 14 giờ để trong.tổũthi cây ra hoa. 

10 giờ chiếu sáng + 10 giờ để trong lối thì cây không ra hoa. 

14 giờ chiếu sáng + 14 giờ để trong tối thì cây ra hoa. 

+ Với cây ngày dài: 

15 giờ chiếu sáng + 9 giờ để trong tối thì cây ra hoa. 

15 giờ chiếu sáng + 15 giờ để trong tối thì cây không ra hoa. 

9 giờ chiếu sáng + 9 giờ để trong tối thì cây ra hoa! 

2. - Trong hạt khô, hoocmôn kích thích gibêrelin (GA) rất thấp, hoocmôn ức 
chế axit abxixic (AAB) đạt trị số cực đại. 

- Trong hạt nảy mầm, hoocmôiỊ kích thích gibêrelin (GA) tăng lên rất nhanh và 
đạt giá trị cực đại, hoocmôn ức chê axit abxixic (AAB) giảm xuống rất mạnh. 

3. - Măng tiếp tục sống và phát triển thành cây tre cụt ngọn. 

- Vì: khi phần ngọn măng bị gãy, ờ lại mỗi lóng măng còn lại đều có chứa mô 

phân sinh lóng, các tê bào vân phân chia bình thường làm cho mỗi lóng dài ra. 

Khi lớn lên, chồi tại mỗi mắt lóng sẽ tiếp tục phát triển mọc các nhánh nhò giúp 
câỵ quang hợp tông hợp chât hữụ cơ nuôi cây (dù không được như cây tre phát 
triển từ măng binh thường). 

Câu 4 

1. - Người bị hạ canxi tức cơ thể người đó bị thiếu ion Ca^^ trầm trọng. 
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- lon Ca^* có một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tin qua xinap hóa học, 

đó là giúp các bóng xinap gắn vào màng trước và giải phóng chất hóa học 

(axetincolin) vào khe xinap. 

- Thiếu Ca^\ sự giải phóng chất trung gian hóa học sẽ rất ít hoặc thậm chí 
không có nên thông tin truyền từ cơ quan cảm giác về trung ương thân kinh hoặc từ 
trung ương thần kinh về cơ quan phản xạ bị hạn chế người bệnh mất cảm giác. 

Nặng hơn có thể tim sẽ không đập, pliổi không thờ và sẽ mất luôn cả ý thức. 

2. - Úng dụng hình thức học tập “Điều kiện hóa đáp ứng”. Hình thành mối liên kết 
mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích kêt hợp đông thời. 

Ví dụ: Cho chó ngửi các mùi khác nhau, trong đó cỏ mùi của chất ma túy nào 

đó. Khi chó tìm thấy và mang đúng gói có chứa chât có mùi ma túy thì sẽ được 
thường ăn, nếu không thì không thường và tiếp tục cho chó tập lại cho đến khi 

nhận biết mùi quy định, riiực hiện thí nghiệm trên nhiều lần, dần dần chó có phản 

xạ nhận biết mùi chất ma túy. 

3. Khi huyết áp tăng,*áp lực máu mạnh sẽ tác động đến áp thụ quan ở xoang 
động mạch cảnh và cung dộng mạch chù, sau đó truyền xung thần kinh về trung 

khu điều hòa tim, mạch ờ hành não. Từ hành não, xung thán kinh theo dày đôi giao 

cảm (dây thần kinh não số X hay dây mê tẩu) đến tim làm tim đập chậm, giảm co 

bóp tim, đồng thời gây dãn mạch làm huyêt áp giảm. 

4. Mai hoocmôn chính tham gia điều hòa lượng đưcmg huyết là insulin và glucagon. 

- Insulin; có nguồn gốc từ tế bào p của-đảo tụy, kích thích quá trinh hấp thu glucôzơ 
vào tế bào cơ và các mô khác dô tạo thành glicôgen, tăng dự trữ glicôgen ờ gan. 

- Glucagon; có nguồn gốc tù tế bào a cùa đào tụy, phân hủy glicôgen thành 

glucôzơ cung cấp cho các tế bào. 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRÀ VINH 

Câu 1 
1. a. Sai. Khi đưa cây vào trong tối khí khổng khép lại nhưng nước vẫn có thể 

thoát ra qua biểu bi nơi có lớp cutin mỏng và qua lồ nước. Do đó sự thoát hơi nước 

cùa cây chi giảm nhanh 

b. Đúng. Tia đò được hấp thu nhiều nhất bởi diệp lục tố, tia lục dường như 
không được hấp thu nên lượng tia đỏ giảm nhiều, lượng tia lục không đổi, tì lệ tia 

đỏ trên tia lục giảm. 

c. Đúng. Tế bào trong bóng râm có lượng auxin nhiều hơn ngoài sáng, tế bào 

kéo dài phân chia mạnh hơn nên cây dưới lán cây khác cùng loài lóng dài hơn. 

d. Đúng. Do thực vật C.1 có cnzim phosphoênolpyruvat cacbôx^laza hoạt động 

mạnh, có khả năng cố định CO2 trong điều kiện hàm lượng rât thâp. Còn thực vật 

C3 với enzim ribulôzơ diphosphat cacbôxylaza chiêm ưu thê chi có khả năng cô 

định CO2 trong điều kiện hàm lượng CO2 không khí khá cao. 

2. - Tăng 

- Do lỗ khí đóng lại —► thoát hơi nước giảm. 

- Trong khi đó quá trình hút nước cùa rễ vẫn tiếp tục nước từ rễ theo mạch dẫn 

dồn lên trên làm sức căng của tế bào lỗ khí tăng. 
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3. Ọuá thiếu hay thừa CO2 đều làm giảm năng suất cây trồng. Vi: 

* Trường hợp quá thiếu CO2 (thường do lồ khí đóng, hô hấp yếu): 

- RiDP tăng, APG giảm, ảnh hường đến hoạt động cùa chu trình Canvin 

- Enzim Rubiscô tăng hoạt tính ôxygenaza xuất hiện hiện tượng hô hấp sáng. 

=> làm giảm hiệu suất quang hợp giảm năng suất cây trồng. 

* Trường hợp quá thừa CO2: 

Gây ức chế hô hấp -> ảnh hưởng đến quá trinh hấp thu, vận chuyển, sinh tổng hợp 

các chất cần năng lượng -> ảnh hưỏTig đến quang hợp giảm năng suất cây trồng. 

Có thể làm enzim Rubiscô bị biến tính -> giảm hiệu suất quang hợp giảm 
năng suất cây trồng. 

4. * Quá trình cố định nitơ chì diễn ra trong điều kiện kị khí vì; 

- Quá trình cổ định nitơ do enzime nitrôgenaza thực hiện, enzim này gồm 2 

thành phần prôtêin cao phân tử chứa sắt, môlipđen và prôtêin chứa sắt không hem 
nhạy cảm với ôxi. 

- Khi có mặt ôxi, enzim này mất hoạt tính, chi cố định nitơ khi nồng độ O2 bằng 
không hoặc gần bằng không. 

* Vi khuẩn nốt sần cố định được nitơ trong điều kiện hiểu khí vì: 

- Các nốt sần hình thành I khoang kị khí, oxi khuếch tán vào nốt sần sẽ bị chuỗi 

hô hấp trên màng thể vi khuẩn hấp thu làm cho oxi ờ khoảng cách an toàn với 

nitrôgenaza. 

Tế bào bị lây nhiễm bởi rhizôbia hình thành leghemôglôbin ờ tế bào chất, có ái 

lực cao với oxi . Leghemôglôbin nhiều khả năng đóng vai trò là một đệm oxi để 
nồng độ O2 ờ nốt sần không quá cao. 

5. - Nước vận chuyển trong mạch dẫn cùẩ cây một cách liên tục nhờ lực liên kết 

giữa các phân từ nước với nhau và vói, thành mạch dẫn. 

- Khi ta cắt cuống hoa trong không khí, quá trinh thoát hơi nước vẫn diễn ra liên 
tục làm cột nước được hút lên kéo theo không khí vào mạch dẫn từ vị trí cắt. 

- Bọt khí ngăn cản sự dẫn truyền nước, sự thoát hơi nước làm hoa nhanh héo. 

- Khi cắt cuống hoa ngâm trong nước rồi cắm vào bình thì cột nước dẫn lên một 

cách liên tục giúp hoa lâu héo. 

Câu 2 
1. Phế nang của người có những đặc điổm thích nghi với chức năng trao đổi khí như: 

- Có số lượng rất lớn: tăng diện tích bề mặt. 

- Có thành mỏng, chi gồm một lớp tế bào: thuận lợi cho sự trao đổi khí. 

- Trên thành phế nang có rất nhiều mao mạch: tạo sự chênh lệch nồng độ cho 
quá trình khuếch tán khí. 

- Thành phế nang được bao bời lớp màng ẩm ướt; hoà tan các chất khí để trao 
đổi dễ dàng 

2. a. Ví dụ: 

+ Tập tính ve vãn: đến mùa sinh sàn, chim công đực thường nhảy múa và khoe 

mẽ bộ lông sặc sỡ của mình để quyến rũ chim cái. 
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+ Tập tính ấp trứng và đẻ trứng: rùa biển có tập tính đào hố trên bãi cát, đẻ 
trứng vào hô, sau đó lâp cát lại và không ấp trứng. 

(Học sinh có thể cho ví dụ khác thuộc về tập tính sinh sản) 

Phân tích: 

- Tập tính gồm nhiều pha hoạt dộng kế tiếp thể hiện dưới dạng một chuỗi các 
phản xạ. 

- Phản xạ khởi đầu là do kích thích cùa môi trường ngoài như ánh sáng âm 
thanh, thời tiết,... tác động vào các giác quan hay môi trường bên trong, tác động 
đến các hoocmôn sinh dục gây nên hiện tượng chín sinh dục và chuẩn bị cho sự 
sinh sản như ve vãn, khoe mẽ, đẻ trứng, ấp trứng,... 

2. b. - Nguyên nhân di cư: 

+ Chim thường do thời tiết thay dổi, khan hiếm thức ăn. 

+ Cá chủ yếu liên quan đến sinh sản. 

- Khi di cư: 

+ Động vật sống trên cạn định hướng nhờ vị trí của Mặt Trời, trăng sao, địa 
hình. Chim bô câu nhờ từ trường 1 rái Đất. 

+ Động vật sống ở nước định hướng dựa vào thành phần hoá học của nước và 
hướng dòng chảy. 

3. - Sức co bóp của tim, tần số nhịp đập củaljm, thể tích tâm thu. 

- Chiều dài, tiết diện và tính đàn hồi cùa mạch máu. 

- Khối lượng và độ quánh của máu. 

Trong các nguyên nhân trên, sức co bóp của cơ tim là quan trọng nhất. Các yếu 
tố về mạch và máu trong mạch tạo ra sức cản chung của mạch máu. 

4. Phân biệt nước tiểu dầu với nước tiểu chính thức 

Nưỏ'c tiểu đầu Nưó’c tiểu chính thức 

- Là sản phẩm cùa quá trinh lọc máu ờ 
quản cầu thận và nang cầu thận 

- Nồng độ các chất hoà tan loãng 

- Chứa ít chất độc hại trong thành phần 

- Chứa nhiều chất dinh dưỡng 

- Là sản phẩm của nước tiểu đầu đà 
qụa 2 giai đoạn hấp thu lại và bài tiết 
tiếp, diễn ra ờ ống thận 

- Nồng độ các chất đậm đặc 

- Chứa nhiều chất độc hại trong thành phần 

- Không còn chất dinh dưỡng 

5. - Chuồn chuồn hô hấp bằng hệ thống ống khí. 

Trời nắng: không khí trong ốnệ khí nò ra làm trọng lượng chuồn chuồn nhẹ đi, 
đôi cánh được mờ rạ dân nhờ luôn khôiiệ khí mà nó bơm vào các gân cánh do 
những động tác hô hấp. Kết quả chuồn chuon bay cao. 

- Trời râm: không khí trong các ống khí co, ống khí xẹp xuống, trọng lượng 
riêng của cơ thể tăng chuồn chuồn bay thấp. 

- Sắp mưa, trời râm chuồn chuồn bay thấp. 

Câu 3 

3. a. - Hiện tượng xuân hoá: sự ra hoa được thúc đẩy bời nhiệt độ thấp, nhiệt độ 
thấp như một yếu tố cảm ứng sự ra hoa. 
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- Phân loại cáy: 

+ Nhóm bắt buộc xuân hóa: Nhiột độ thấp có tính chất cảm ứng rõ rệt, chỉ ra 
hoa khi có một giai đoạn phát triển trong nhiệt độ thấp - xử lí lạnh hạt không có ý 

nghĩa (cù cài đường, rau cần tây, bắp cải, su hào...). 

+ Nhóm không bắt buộc xuân hỏa: Ncu nhiệt độ cao hom nhiệt độ xuân hóa thi 
cáy vẫn ra hoa nhưng muộn hơn. Quả và hạt của chúng cảm ứng mạnh mẽ với 

nhiệt độ thấp (lúa mì, xà lách, lúa mạch đen, củ cài đỏ...). 

b. Bản chất và ứng dụng cùa hiện lượng xuân hóa. 

- Bản chất: Dưới tác động của nhiệt độ thấp, trong đỉnh sinh trưởng xuất hiện 

một “tác nhân xuân hỏa’" nào dó. Chất đó được vận chuyển đến các bộ phận cần 

thiết và gây nên sự hoạt hóa phân hóa gcn cần thiết cho sự phân hóa mầm hoa ở 
trong đinh sinh trường của thân, thí nghiệm ghép cây cho thấy: nếu một cành đã 

xuân hóa thi các cành cùa chúng đều ra hoa. 

- ửng dụng: 

+ Tạo ra hoa loa kèn trái vụ: Ra hoa vào đúng dịp tết nguyên đán, xử lí củ giống 

5 - 8^C, từ 15 - 20 ngày, nếu nhiột độ là 10°c thời gian là 30 ngày. Đây là kĩ thuật 

của các vùng trồng hoa ở miền Bắc. 

+ Xử lí nhiệt độ thấp hoặc bảo quản nhiệt độ thấp cho hạt giống, củ giống đều 

cỏ khả nàng rút ngan thời gian sinh trường, xúc tiến sự ra hoa nhanh và làm tăng 

năng suất, phẩm chất thu hoạch (hoa loa kèn, tỏi, hành...). 

2. * Bản chất: Phitôcrôm dỏng vai trò là chất tiếp nhận ánh sáng trong cây và 

gây ra những biến đổi sâu sắc trong chất nguyên sinh dẫn đến phản ứng trả lời 

của cây. 

- P730 làm táng tính thấm cùa màng, *làĩfi thay đổi điện thế hoá qua màng, giải 

phóng các enzim vốn liên kết với màng như ATP - aza. Do đỏ, làm táng tốc độ 
biến đổi có liên quan đến quá trình phát sinh hình thái như quá trình làm xuất hiện 

mầm hoa. 

- Phytôcrôm còn có mối tác động tương hỗ với phytôhoocmôn, đặc biệt là tăng 

cường tổng hợp và giải phóng gibôrêlin khỏi màng lục lạp.^ 

* ủng dụng: Kích thích cây ra hoa trái mùa, hoặc làm chậm sự trổ hoa ở cây. 

+ Với cây ngày dài: đổ ra hoa được cần giảm đến mức tối thiểu P730, do đó cần 

đêm dài để biến P730 thành P660- 

+ Cây ngày ngắn: cần tích luỹ đủ một lượng nhất định P730 nên cần thời gian 

ngày dài và tối ngắn để biến !%() thành P730 và P730 thành Pôôo ít và chậm hơn. 

* Chất quyết định sự trổ hoa trong quang chu kì: P660 và P730. 

3. a. Ảnh sáng xanh tím, vi ánh sáng này có năng lượng phôtôn lớn nhất. 

b. Cây dây leo cuốn quanh cọc rào là một ví dụ về vận động hướng tiếp xúc, 

còn cây xấu hô cụp cành, cụp lá khi có tác động cơ học là vận động cảm tiếp xúc. 

Câu 4: 
1. - Quá trình phát triển ở động vật gồm 2 giai đoạn: phôi và hậu phôi. 

- Đặc điểm của mỗi giai đoạn: 

412 



+ Giai đoạn phôi: từ lúc hợp tử phân chia —♦ cơ quan cơ thể được hình thành, 

gồm nhiều giai đoạn: 
• Phân cắt: hợp tử phân chia liên tục —► nhiều tế bào giống nhau. 

• Phôi nang: các tế bào phôi bao lấy xoang trung tâm. 

• Phôi vị: gồm 2 hoặc 3 lá phôi. 
• Mầm các cơ quan: các tế bào biệt hoá —>■ mô, cơ quan khác nhau. 
+ Giai đoạn hậu phôi; là giai đoạn phát triên của con non —► cơ thê trường 

thành, gồm nhiều giai đoạn kế tiếp. Có 2 kiêu phô biên: phát triên qua biên thái và 
không qua biến thái. Trong kiểu phát triển qua biến thái chia 2 loại: biên thái hoàn 

toàn và biến thái hoàn toàn. 
2. a. Kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn. 
b. Các hoocmôn kiểm soát quá trinh phát triên và tác dụng: 

+ Các tín hiệu từ môi trường ngoài và từ bên trong cơ thê kích thích các tê 

bào não của sâu tăng cường tiết hoocmôn não. 
+ Hoocmôn nào tác dụng vào tuyến trước ngực —> tăng tiêt ecđixơn, kích 

thích lớp bì tạo ra lớp vỏ.kitin mới ngay dưới lớp vỏ kitin cũ. 
+ Hoocmôn bursicon làm eứng vỏ kitin mới hình thành. Lớp vỏ kitin cũ 

bong ra nhờ các hoocmôn khác. 
+ Ecđixơn gây lột xác nhiều lần, nồng độ juvenin trong máu tương đôi cao, 

ngăn cản quá trình biến sâu —> nhộng và thành bướm. 
+ Khi sâu lớn lên, nồng dộ juvcnin tropg máu giảm dân tới mức giới hạn, 

không còn tác dụng ức chế nữa thi ecđi.\ơn kích thích sâu —► nhộng và sau đó 

—► bướm. 
3. a. Hoocmôn sinh trưởng: 
- Do tuyến yên tiết ra 
-Tác dụng: 
+ Kích thích mô sụn và xương phát triển, sụn biến đổi thành xương. 
+ Kích thích tổng hợp protêin ^ tăng nồng độ glucôzơ máu. 
+ Kích thích quá trình sinh năng lượng từ lipit, tăng phân giải lipit. 

b. Nguyên nhân và biểu hiện của người bị bệnh cường giáp? 

- Nguyên nhân: Tirôxin được tiết ra quá nhiều 

- Biểu hiện: 
+ Bướu cổ, lồi mắt, chân tay run. 
+ Tăng chuyển hoá cơ sờ, tim đập nhanh, huyết áp tăng, thân nhiệt tăng, ra 

nhiều mồ hôi. 
+ Hay hồi hộp lo lắng, khó ngủ, giảm trọng lượng cơ thể. 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRAN ĐẠI NGHĨA 

TP. HỒ CHÍ MINH 

Câu 1 ■ 
1. Giải thích sự xuất hiện các con đưÒTig cổ định CO2 ờ thực vật C4 

Thực vật C4 quang hợp trong điều kiện nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh và nồng độ 
oxi cao, nồng độ CO2 thấp nên quá trình cố định CO2 phải tiên hành 2 lân ờ 2 

không gian khác nhau: 
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- cố định CO2 (lần 1); lục lạp tế bào mô giậu lấy nhanh lượng CO2 trong không 

khí (rất ít) để tránh hô hấp sáng. 

- Tái cố định CO2 (lần 2): lục lạp tể bào bao bó mạch cố định CO2 theo chu trình 

Canvin để tạo chất hữu cơ cho cây. 

2. Sự khác nhau về chuỗi truyền điện tử trong quang hợp và hô hấp 

Quang hợp Hồ hấp 

Nguồn gốc năng 

lượng 

ATP tạo trong lục lạp có 

nguồn gốc từ ánh sáng (quang 

photphoryl hóa) 

ATP tạo trong ti thể có 

nguồn gốc từ sự oxi hóa 

glucôzơ (photphoryl hóa - 

oxi hóa) 

Chuỗi truyền 

diện tử 
Chuỗi truyền điện tử trong 

màng tilacoit chứa các phức 

hợp PSll, PSI, Cytocrom b6-f 

và thành phần linh động 

plastoquynon. 

Chuỗi truyền điện tử trong 

màng trong ti thể chứa các 

phức hợp I, 11, III và IV và 

thành phần linh động 

ubiquynone. 

Hướng di 
chuyển cùa điện 

tử trong chuỗi 

truyền điện tử 

Các điện tử di chuyển theo sơ 
đồ hình chữ z, lẽn dốc nàng 

lượng từ nước tới NADP' (tạo 

NADPH) nhờ sự nạp năng 

lượng ánh sáng và sau đó tới 

đường. 

Các điện tử di chuyển xuống 

dốc năng lượng từ NADPH 

hay FADH2 đến O2. 

Chất nhận điện 

tử cuối cùng 
O2 NADPH 

3. “Hô hấp sáng vừa có lợi vừa có hại chô thực vật” vì: 

- Hô hấp sáng có hại cho thực vật vi phân hủy một phần sản phẩm của quang 

hợp nên gây lãng phí sản phẩm quang hợp. 

- Hô hấp sáng có lợi cho thực vật vì giúp tránh hiện tượng ti lệ oxi quá cao gây 

nguy hiềm cho các mô và cũng góp phần tiêu thụ hợp chất cao năng (ATP và 

NADPH) nhằm tránh sự tổn hại cho bộ máy quang hợp., 

4. Phương pháp tách các sắc tố 

Nguyên tắc: mồi sẳc tố có khả năng tan trong một dung môi hữu cơ khác nhau, 

clorophyl tan trong axêtôn, carôtênoit tan trong benzen. 

Tiến hành: 

- Nghiền nhỏ 2 - 3g lá tươi với axêtôn 80%. 

- Thêm axêtôn, khuấy đều, lọc qua phễu lọc, thu được hỗn hợp sắc tố màu lục. 

- Đổ lượng benzen gấp đôi lượng dịch chiết vào bình chứa hỗn hợp trên, lắc 
đều, để yên. 

- Vài phút sau, dung dịch phân thành 2 lớp: lớp trên có màu lục là clorophyl hòa 

tan trong axêtôn, lớp dưới có màu vàng là carôtênoit hòa tàn trong benzen. 

Phải tách chiết hỗn hợp các sắc tố bằng dung môi hữu cơ vi sắc tổ chi tan trong 

dung môi hữu cơ, không tan trong nước. 
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Câu 2 
1. Tiêu hóa prôtêin ờ thú ăn thịt; 
- ở khoang miệng, thức ăn được nhai và nghiên nhỏ. 

- ở dạ dày: _ . í J- u • 
+ Dạ dày co bóp làm nhỏ, nhuyễn thức ăn, đảo trộn thức ăn thâm đéu dịch vị. 
+ Dưới tác dụng của HCl trong dịch vị, màng tế bào của các tê bào trong thực 

ăn bị phá vỡ và protêin bị biến tính. Trong dịch vị có enzim pepsin cắt đứt chuỗi 
polipeptit cùa prôtêin thành những đoạn peptit ngăn. .X 

- 6 ruột, dưới tác dụng cùa tripsin, chimotripsin, cacboxipepdidaza (do tuyên 
tụy tiết ra) và peptidaza, tripeptida^ và dipcptidaza (do dịch ruột tiết ra) phân giải 

peptit thành axit amin. 
2. Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn cỏ khả năng co dăn nhịp nhàng: 
- Nhờ tính tự động cùa tim: là khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim. 
- Tính tự động của tim có được do hệ dẫn truyền tim. 
- Hệ dẫn truyền tim là tập hợp sợi đặc biệt có trong thành phân tim, gôm; nút 

xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His, mạng Puôckin. 
Cơ chế; Nút xoang nhi tự phát xung điện, xung điện lan ra khấp cơ tâm nhĩ làm 

tâm lìhi co —► nút nhi thất bỏ His ^ mạng Puôckin —► lan khắp cơ tâm thất làm 

tâm thất co. , . • . X • u 
3. Thai nhi trong bụng mẹ sử dụng oxi trọng máụ mẹ qua nhau thai, phôi chưa 

hoạt động. Khi sinh ra, bị tách rời khỏi cơ thể qjẹ, nồng độ COị trong máu bé tăng 
cao kích thích trung khu hô hấp hoạt động. Cử động khóc mờ đưòmg thông khí cho 
khí tràn vào phổi nên khóc là dấu hiệu cũa sự sống khi đứa trẻ chào đời. 

4. Vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ trong máu: 
- Sau bừa ăn nhiều tinh bột, nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên, tuyến tụy tiết 

insulin. Insulin làm cho gan nhận và chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ làm 
nồng độ glucôzơ trong máu trờ lại ổn dịnh. 
ờ xa bữa ăn, sự tiêu dùng năng lượng của các cơ quan lậm cho nông độ glucôzơ 

máu giảm —♦ tuyến tụy tiết ra hoocmôn glucagôn —► chuyên glicôgen ở gan thành 
ậlucôzơ đưa vào máu —► nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên và duy trì ở mức độ 
ổn định. 
Câu 3 

1. 
Cảm ứng ở thực vật Cảm ứng ở động vật 

Châm, kém chính xác Nhanh, chính xác 

Do sự thay đổi phân bồ hoocmôn sinh 
trường hay sự mất nước đột ngột cùa 
bô ohân bi kích thích 

Do hệ thẩn kinh điều khiến, hình thức 
phản ứng phụ thuộc vào mức độ phức 
tap của hệ thần kinh 

Gìủd sinh vât thích nghi với điều kiện sống 

2. Giải thích dựa vào thuyết quang chu kì , í 
- Lúa là cây ngày ngắn. Đường cao tốc thắp đèn suốt đêm nên cây lúa không trổ 

bông được gây hiện tượng “lúa điêc” 
- Hoa cuc là cây ngày ngắn. Thắp đèn vào mùạ thu (đêm đài) đê chia đêm dài 

thành 2 đêm ngắn để ngàn sự ra hoa của hoa cúc, đến mùa đông, cúc mới ra hoa. 
- Thanh long là cây ngày dài. Thắp đèn ban đêm để thúc ra hoa, tạo quà sớm. 
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- Mía là cây ngày ngắn. Thắp đèn hay bắn pháo hoa ban đêm để chia đêm dài 
thành 2 đêm ngắn nhằm ức chế sự ra hoa để giữ lượng đường trong cây mía cho 
mía ngọt. 

3. Điểm chung và tương quan trong quan hệ của GA và AAB: 
- Đều là hoocmôn sinh trưởng thực vật, GA là hoocmôn kích thích, AAB là 

hoocmôn ức chế sinh trường. 
- Đều được tổng hợp lừ một chất chung là mevelonat, từ chung một con đường. 
- Tương quan của GA/AAB quyết định hiện tượng nảy mầm của củ, hạt. vì GA 

kích thích sự nẩy mầm còn AAB ức chế sự nẩy mầm. 
4. - Hướng sáng ở thân: ngọn cây mọc hướng về phía có ánh sáng. 
Do auxin tập trung nhiều ờ phía lổi cùa ngọn cây dẫn đến sự sinh trưởng không 

đều cùa ngọn cây. Phía tối sinh trường mạnh hơn phía sáng. Kết quả là ngọn cây 
mọc cong về phía có ánh sáng. 

- Hướng đất ở rễ: rễ cây mọc hướng về trong đất. 
Do auxin tập trung nhiều ở phía tối, phần dưới của rễ gây kìm hãm tăng trưởng 

dẫn đến phần rễ phía trôn sinh trưởng nhanh hơn phía dưới. Kết quả là đầu rễ uốn 
cong về phía đất. 
Câu 4 

1. a. Ảnh hưởng của hoocmôn tiroxin đến sinh trường và phát triển của động vật 
có xương sống: 

- Hoocmôn tiroxin do tuyến giáp tiết ra. 
- Kích thích chuyển hóa ở tế bào. 
- Kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. 
b. Trong thức ăn và nước uống của trẻ em thiểu iôt có thể gây hậu quả: 
- Vì iôt là thành phần cấu tạo nên tirôxin. 
- Thiếu iôt —► thiếu tirôxin giảm quá trình chuyển hóa và giảm sinh nhiệt 

người chịu lạnh kém. 
- Thiếu tirôxin làm giảm quá trình phân chia và lớn lên bình thường của tế bào 

—► trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớnPnào ít nếp nhăn, số lượng tế bào nào giảm —♦ 
trí tuệ thấp. 

2. ở con đực, phá hủy tinh hoàn con non thì sự trường thành sinh dục không 
xảy ra, đồng thời giảm bớt tính hung hăng của nó. Năng lượng thu được từ thức ăn 
được sử dụng trọn vẹn cho quá trình sinh trường mà không tiêu tốn cho hoạt động 
sinh sản không cần thiết 

- Thường người ta ít phá hủy cơ quan sinh sản con cái vi cơ quan sinh sản nằm 
sâu trong cơ thể, khó xử lí hơn. 

3. Người và động vật có hệ thần kinh phát triển rất thuận lợi cho việc học tập và 
rút kinh nghiệm. Tập tính ngày càng hoàn thiện do phần học tập được bổ sung ngày 
càng nhiều và càng ưu thế so với phần bẩm sinh. Ngoài ra, động vật có hệ thần 
kinh phát triển thường cỏ tuổi thọ dài, đặc biệt là giai đoạn sinh trưởng và phát 
triển kéo dài cho phép động vật thành lập nhiều phản xạ có điều kiện, hoàn thiện 
các tập tính phức tạp thích ứng với điều kiện sống luôn biến đổi. 

4. - Tắm nắng cho trẻ em khi ánh sáng yếu giúp đẩy mạnh quá trình hình thành 
xương ở trẻ em. Tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D. Vitamin D 
cỏ vai trò trong chuyển hóa Ca, hình thành xương, qua đỏ ảnh hưởng đến quá trình 
sinh trưởng và phát triển của trẻ. 
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- Vào buổi trưa, ánh nắng chiếu thẳng góc vào da, cường độ cùa các tia uv, cực 
tím, tia X.lớn tác động lên da (nhạy cảm) gây ung thư da. 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG THựC HÀNH sư PHẠM 

AN GIANG 

Câu 1 
1. Thực vật C4 là “thực vật có hiệu suất quang hợp cao”. 
Chứng minh: 
+ Cây C4 tế bào bao bó mạch phát triển mạnh, chứa nhiều lục lạp lớn, nhiều hạt 

tinh bột, trong khi ờ cây Cĩ tế bào bao bó mạch kém phát triên, tê bào mô giậu cỏ 
lục lạp nhỏ, ít hạt tinh bột. 

+ Cường độ quang hợp cây C4 cao hoTi cây C3. Trong điêu kiện CO2 bình 
thưòmg và đù ánh sáng, cường dộ quang hợp cùa cây C4 là 65 80mg C02/dmVgiờ, 
còn ở cây C3 là 40-60mgCOydm^/giờ 

+ Điểm bù CO2 cùa cây C4 rất thấp (nhỏ hom 5ppm). Còn cây C3 từ 30 - 70pprn. 
+ Điểm no ánh sáng của cây C4 cao hơn cây C3. Khi ánh sáng có cường độ gần 

bảo hoà cây C4 vẫn quang hợp trong khi Cị ngưng quang họrp 
+ Cây C4 có thể quang hợp ở nhiệt độ từ 30 - 40°c, trong khi cây C3 giảm 

quang hợp khi nhiệt độ trên 25°c. 
+ Cường độ thoát hơi nước cây C4 thâp hơn cây C3. 
Cây C4 không có hô hấp sáng, trong khi cây C3 có hô hấp sáng, quá trình này 

tiêu hao 20 - 50% sản phẩm quang hợp 
2. * Năng lượng nhận từ pha sáng: NADPH, ATP 
* Sử dụng vào 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn khừ APG (Axit phôtphoglixêric) AIPG (Anđêhit phophoglixêric); sử 
dụng ATP, NADPH. 

- Giai đoạn tái sinh chất nhận (Ribulôzơ 1,5 điphôtphat) 
3. Đặc điểm quang hợp: 
- Thực vật C3: Trong tế bào mô giậu, lục lạp chứa ít tinh bột. 
- Thực vật C4: Trong tế bào mô giậu, tế bào bao bó mạch có nhiêu lục lạp lớn 

chứa nhiều hạt tinh bột. 
- Nhuộm màu; 
+ Thực vật C3: Hai bên xanh thầm, giữa sáng nhạt. 
+ Thực vật C4: Giữa đậm màu. 
4. Nồng độ muối trong dung dịch đất tăng cao tiêm nănệ thâm thâu, trong tê bào 

không tạo được sự chênh lệch áp suất thẩm thấu đáng kể nên nước không đi từ 
ngoài vào tế bào được. Do đó, phần trôn của cây sau khi thoát hơi nước không 
được bù lại, thiếu nước, sức trương nước cùa tê bào giảm nên cây bị héo. 

Câu 2 
1. Tiến hoá của hệ tuần hoàn (từ giun đốt đến thú) 
- ở giun đốt đã có hệ mạch kín nhưng sự vận chuyển máu vẫn nhờ các cử động 

cùa cơ thể và của ống ruột, ờ phần đầu đã xuất hiện một số điểm đã phồng lên cùa 
hệ mạch được coi là hình ảnh cùa tim. 

- ở chân khớp hệ mạch hờ, mạch lưng có các chỗ phồng giữ vai trò của tim. 
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- ở thân mềm đà xuất hiện tim và phân biệt giữa động mạch, tĩnh mạch. 
- ở cá, tim cỏ hai ngăn: một tâm nhĩ nhận máu về qua một khoan tĩnh mạch, 

một tâm thất đẩy máu đi qua hệ động mạch lên khe mang. 
- ở lường cư, tim cỏ ba ngăn: hai tâm nhĩ và một lâm thất. Cùng với sự di 

chuyển lên cạn, phổi xuất hiộn và hình thành hai vòng tuần hoàn. Máu pha do tâm 
thất thông với cà hai tâm nhĩ. 

- ở bò sát, sống trên cạn, hô hấp bằng phổi, tim có bốn ngăn: 2 tâm nhĩ và hai 

tàm thất. Vách ngăn tâm thất là vách ngăn không hoàn toàn, chính vì còn lỗ thông 
liên thất nên máu vẫn bị pha ít nhiều. Hai vòng tuần hoàn đã riêng biệt. 

- ớ chim và động vật có vú, tim có bốn ngăn riêng biệt: hai tâm nhĩ và hai tâm 
thất. Hai vòng tuần hoàn hoàn chinh và riêng biệt. Máu lĩnh mạch ở tâm nhĩ và tâm 

thất phải, máu động mạch ở tâm nhĩ và tâm thất trái. 

2. 
Đặc điểm bề mặt trao đổi khí Tác dụnẹ 
TilệS/Vlớn 

Bề mặt mỏng và ẩm ướt 

Be mặt có nhiều mao mạch 
Có sự lưu thông khí 

răng diện tích bề mặt trao đổi khí 

Giúp Oị và CO2 dễ dàng khuếch tán qua 

Chứa sắc tổ hô hấp vận chuyển khí 

Tạo sự cliênh lệch về nồng độ O2 và CO2 

3. Xơ vữa động mạch là do ipit lắng đọng nhiều và các màng bám cholesteron 

ở thành động mạch. 

- Hậu quả: 

+ Giảm khả năng đàn hồi của thành động mạch. 

+ Giảm tốc độ chảy của máu. 
+ Gây tăng huyết áp động mạch. 

Câu 3 
1. Thanh long là một loài thực vật ngày dài, nỏ ra hoa trong điều kiện đêm ngắn. 

Vì vậy trong điều kiện tự nhiên, cây thanh long chi ra hoa và kết quả từ tháng 3 đến 

tháng 9 dương lịch (thời điểm có ngày dài và đêm ngấn). Từ tháng 10 đến tháng 1 

năm sau, độ dài đcm luôn lớn. Việc thắp đèn vào ban đêm sẽ làm cho đêm dài được 

ngắt quãng thành 2 đêm ngẳn nôn sẽ kích thích cây ra hoa. 
2. Axit abxixic: 

- Có vai trò làm chậm quá trình sinh trưởng, nó có tác động đối nghịch với các 

loại hoomôn sinh trưởng (ức ché sinh trưởng). 

- Duy trì trạng thái ngủ của hạt và chồi giúp các hạt của cây chi nảy mầm được 

trong các điều kiện thích hợp của môi trường. Trong hạt chín thường có chứa hàm 

lượng axit abxixic cao ngăn càn sự nảy mầm của hạt. 

- Giúp thực vật chống chịu với hạn hán. Khi nguồn nước trong đất bị cạn kiệt, 

axit abxixic trong lá tăng lên làm mở kcnh K ở màng cùa các tế bào bảo vệ (tế bào 

khí khổng) khiến cho K' nhanh chóng thoát khỏi tế bào dẫn đến tế bào bị mất nước 

và khí khổng đóng lại giúp cây không bị mất nước. 

3. - Sau khi thụ tinh, phôi sẽ phát triổn thành hạt, trong quá trình hình thành hạt, 

phôi sản xuất ra auxin nội sinh, auxin nội sinh được đưa vào bầu, kích thích các tể 
bào bầu phân chia, lớn lên thành quả. 

- Như vậy, nếu hoa không được thụ phấn, tức là phôi không được thụ tinh, thì 

hoa sẽ rụng, tức là bầu không hình thành quả. 
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- Đe tạo quả không hạt, ta không cho hoa thụ phấn, như vậy phôi sẽ không hình 
thành hạt. 

- Thay thế auxin nội sinh bằng auxin ngoại sinh bằng cách phun hoặc tiêm 

auxin vào bâu và bầu vẫn hình thành quả. Quả sẽ không hạt. 

Câu 4 

I. - Nồng độ FSH và LH tăng lên vi tuyến yên và vùng dưới đồi không bị ức 

chê ngược bời ơstrôgcn và prôgcstcron. 

- Chu kì kinh nguyệt không diễn ra vì chu kì kinh nguyệt xảy ra là do ơstrôgen 

và prôgesteron được buông trứng tiết ra gây phát triển và bong lớp niêm mạc tử 
cung kèm máu theo chu ki. 

- Xương xốp dễ gẫy (bệnh loãng xương) nguyên nhân là do thiếu ơstrôgen nên 
giảm lăng đọng canxi vào xương. 

2. 

Tính chất JPhản xạ không điều kiện Phản xạ có đỉều kiện 

Tính chất bẩm sinh 

Cỏ tính civất bẩm sinh Được xây dựng trong quá trình 

sống 

Phản xạ này không di truyền 

Tính chất loài Cỏ lính chất loài ^ Có tính chất cá thể 

Trung tâm phản xạ 

- Là hoạt dộng phần dưới 

của hộ thần kĩnh: trung 

lâm của phản xạ gót 

chân, phản xạ đùi bìu, là 

ở luỷ sống lưng. 

- Cỏ nhừng điểm đại 

diộn trôn vỏ nào. 

- Là hoạt động của vò bán cầu 

đại não. 

- Vỏ não là nơi hình thành 

đường liên lạc tạm thời giữa 

các trung khu gây phản xạ có 

điều kiện. 

Tác nhân kích 

thích và bộ phận 

kích thích 

Tuỳ thuộc tính chất của 

tác nhân kích thích và bộ 
phận cảm thụ 

Không phụ thuộc tính chất tác 

nhân kích thích và bộ phận 

cảm thụ mà chỉ phụ thuộc điều 

kiện xây dựng phản xạ 

3. - Cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap: Khi điện thế hoạt động tới đầu 

cùng cùa xinap gây khử cực màng sinh chất, làm mờ kênh điện dẫn đến giải phóng 

Ca' vào trong chuỳ xinap. Ca' làm bóng chất môi giới gắn kết với màng và giải 

phóng chât truyền tin axctincolin vào khe xinap. Chất truyền tin sau đó được gắn 

vào thụ thê trên màng sau xinap làm xuất hiện thế điện động ờ tế bào sau xinap. 

- Uu điếm cùa xinap hoá học: 

+ Việc truyền thông tin tại xinap hoá học dễ được điều chinh hơn so với ờ xinap 

diện, nhờ điều chinh lượng chất truyền tin được tiết vào khe xinap. Ngoài ra, mức 

độ đáp ứng với tín hiệu ờ màng sau xinap cũng dễ được điều chinh hơn. 

+ Dần truyền xung thần kinh theo một chiều. 

+ Chất trung gian hóa học khác nhau ỡ mỗi xinap gây ra các đáp ứng khác nhau. 
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NĂM 2013 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN THỊ MINH KHAI - 
SÓC TRĂNG 

Câu 1 

1. Vì sao trong quá trình sống thiếu N, Mg, Fe lá cây bị vàng? 

2. Thực vật có 2 hình thức hô hấp đều cần oxi nhung chúng khác nhau 
vê bản chât. Hãy nêu sự khác nhau giữa 2 hình thúc này (đôi tượng, điêu 
kiện, nơi xảy ra, sản phâm). 

3. Người ta sử dụng điểm bù ánh sáng để xác định cây ưa bóng và cây ưa 
sáng. Hãy nêu nguyên tắc của phương pháp này? 

4. Rút sắc tố ra khỏi lá thực vật và bằng phương pháp sắc kí trên giấy ta 
thu được 4 vạch màu. Bằng kiến thức đã học hãy viết tên sắc tố ở các vạch 
từ 1 đến 4 và giải thích tại sao? 

4-—.1-’- 

3- 

2--— 

1- 

0..(vạch xuất phát) 

Câu 2 

1. Trong những ngày trời rét. tại sao phải cung cấp thức ăn liên tục và 
đây đủ cho gia súc? 

2. Vì sao ưong khẩu phần ăn của ưẻ cần cung cấp đầy đủ lượng lipit cần 
thiết? 

3. Nêu các đặc điểm cấu trúc của ruột nọn phù hợp với chức năng hấp 
thụ chât dinh dưỡng. 

4. ở người bình thường hàm lượng đường trong máu luôn ổn định. Nêu 
tên hai hoocmôn chính tham gia điều hòa đường huyết. Nguồn gốc và chức 
năng cơ bản của hai hoocmôn đó. 

Câu 3 

1. Tại sao ánh sáng đỏ kích thích sự ra hoa của cây ngày dài còn ánh 
sáng đỏ xa kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn? 

2. Hoa súng nở vào buổi sáng, khi chiều đến chúng khép cánh lại và sẽ 
nở ra tiếp tục vào sáng hôm sau. Dây là loại vận động gì? Có thể giải thích 

cho hiện tượng này như thế nào? 

3. Nêu sự khác nhau giữa auxin và gibêrelin (về nơi tổng hợp và các chức 

năng cơ bản của chủng trong diều hòa sinh trường và phát triển ở thực vật). 
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4. Trong sản xuất bia, người la thưòmg dùng 1 loại hoocmôn thực vật để 
tăng sản lượng bia. Đó là hoocmôn thực vật nào? Trình bày tác dụng sinh lí 

của hoocmôn đó đổi với cây trồng. 

Câu 4 

1. Các hiện tượng sau thuộc hình thức tập tính nào? 

a. Rái cá biển đập vỏ sò. 

b. Cá mập con nở trước thường ăn trứng chưa nở trong bụng mẹ. 

c. Hải ly đắp đập ngăn suối dể bắt cá. 

d. Mèo con đang đói nghe liếng bát đĩa lách tách thì chạy xuống bếp. 

2. a. Điều gi xảy ra khi cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc? 

b. Tại sao cho trẻ em tắm nấng vào sáng sớm hoặc chiều tối sẽ có lợi 

cho sinh trưởng và phát triển? 

3. Cho biết các hiện tượng sau liên quan đến những hoocmôn nào? 

Hiện tưọTig Hoocmôn liên quan 

Các mô, các cơ quan cũ của sâu biến đi, đồng 

thời các mô, cơ quan mới hình thành 

Nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch con 

Người trưởng thành cao 120cm, ngữờí cân đối 

Quá trình biến đổi sâu thành nhộng bị ức chế 

4. Điện thế nghi được xác định khi nào? Các yếu tố nào tham gia hình 

thành điện thế nghỉ? 

Câu 5 

1. Quan sát quá trình giảm phân tạo tinh trùng của 1000 tế bào có kiểu 

AB ’ ■ ’ 
gen —- người ta thấy có 100 tế bào có sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 

ab 

2 crômatit khác nguồn gốc dẫn tới hoán vị gen. Hãy xác định: 

a. Số lượng giao tử mỗi loại 

b. Tần số hoán vị gen. 

c. Neu tất các các tế bào xảy ra hoán vị gen thì tần số hoán vị gen bàng 
bao nhiêu? 

2. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định. Cho cây thân 

cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng Fi thu được 100% cây 

thân cao, hoa đỏ. Cho Fi lự thụ phấn F2 thu được 56,25% cây cao, đỏ; 

18,75% cây cao, trắng; 18,75% thấp, đỏ; 6,25% cây thấp, trắng. Hãy biện 

luận và viết sơ đồ lai từ p đến F2. 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT - QUẢNG NGÃI 

Câu 1 
Trao đổi nước ở thực vật gồm những quá trình nào? Phân biệt các quá 

trình đó về con đường, đặc điểm và cơ chế. 

Câu 2 
Phân biệt quá trình khử nitrat và nitrat hóa? Ý nghĩa của chúng đối với 

thực vật? 

Câu 3 
Cho sơ đồ cố định CO2 trong pha tối của cây ngô như sau: 

1 2 3 

Hãy cho biết: 

a. Tên chu trình? Các giai doạn 1,2, 3 diễn ra ở vị trí và thời gian nào? 

b. Quá trìiứi này thể hiện lính thích nghi của thực vật với môi trường 

sống như thế nào? 

c. So với lúa thì năng suất cùa loài này cao hơn hay thấp hơn? Vì sao? 

Câu 4 • - 
Trong cơ thể người, các chất saq^đây có vai trò gì và được tạo ra ở đâu? 

- Tripsin 

- Tibrin 

- Pcpsin 

- Vasopresin (ADH) 

- Amilaza 

-Nucleaza 

- Cacboxypeptidaza 

- Catalaza 

Câu 5 
Mang cá có cấu tạo phù hợp với chức năng trao đổi khí như thế nào? Vì 

sao đưa cá lên cạn thì nó lại bị chết? 

Câu 6 
a. Sắp xếp các loài sau theo mức độ tiến hoá từ thấp đến cao của hệ tuần 

hoàn: cá chép, mực ổng. cá hco, cua, ếch, rắn. 

b. ớ ngưòri, huyết áp thay đổi như thế nào trong hệ mạch? Nêu rõ nguyên 

nhân và ý nghĩa của sự thay đổi dó. 

422 



Câu 7 
So sánh tính hướng sáng và quang ứng động ở thực vật. 

Câu 8 
Vì sao ở những cánh đồng mía của Cuba, về mùa đông, người ta thưòmg 

bắn pháo sáng vào ban đêm? Trinh bày những biến đổi sinh lí trong cây đối 

với tác động đó. 

Câu 9 
a. Trình bày chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh động vật. 

b. Quá trình dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục và qua xinap hóa học 

có gì khác nhau? 

Câu 10 
Vai trò của tuyến giáp dối với sự sinh trưởng phát triển ở người? Bệnh 

bướu cổ liên quan với hoạt dộng cùa tuyến giáp như thế nào? Trường hợp 

nào thì người bệnh không cần diều trị bàng thuốc chứa iôt? 

Câu 11 
Người ta tiến hành phép lai ở ruồi giấm: 

p thuần chủng: cánh ngắn, xẻ X cánh dài, bìiứì thường 

Fi: 50 % 9 Cánh dài, bìnìì thường : 50 % s Cánh dài, xẻ 

F I X F 1 F2: Ruồi đực và cáì đều có tỉ lệ: 

1 , , 1 , . i . 
cánh ngăn, xỏ: ^ cánh ngăn, bình thường: 

8 8 

3 . 3 , 
cánh dài. xỏ: ^ cánh dài, bình thường. 

8 8 

Biết mỗi gen quy định một tính trạng. 

a. Biện luận quy luật di truyền chi phối các tính trạng trên. 

b. Viết sơ đồ lai từ p đến F2. 

Câu 12 
Cho một cây dị hợp 2 cặp gcn tự thụ phấn, giả thiết thu được kết quả là 

một trong hai trưòmg hợp sau: 

- Trường hợp 1: F| có 135 cây cao, quả dài : 132 cây thấp, quả tròn : 261 

cây cao, quả tròn. 

- Trường hợp 2: Fi có 213 cây cao, quà dài: 209 cây thấp, quả tròn ; 632 

cây cao, quả tròn ; 68 cây thấp, quà dài. 

a. Biện luận quy luật di truyền và kiểu gen của bố mẹ trong mỗi trường 

hợp trên. (Không cần viết sơ dồ lai). 

b. Xét trường hợp 2, nếu lấy ngẫu nhiên một cây con mọc lên từ hạt cây 

cao, quả dài ở F1 cho tự thụ phấn thì xác suất đòả sau thu được 1 cây con có 

kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu? 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM - VĨNH LONG 
Câu I 

1. Trong quang hợp, quá trình truyền điện tử diễn ra ở cấu trúc nào? 

Thực hiện theo những con đường nào? Hiệu quả năng lượng ở nhừng con 

đường đó? Chiều vận chuyển lC dể tạo ATP? 

2. Trình bày tóm tắt quá trình biến đổi nitơ trong cơ thể thực vật? Ý nghĩa 

của mồi giai đoạn? Mối quan hệ giữa chu trình Crep với sự đồng hoá nitơ? 

Câu 2 

1. Tại sao thức ăn gần như không được hấp thu ở dạ dày mà chi được hấp 

thu càng lúc càng mạnh ở những phần của ruột non kể từ sau tá tràng? Vai 

trò chủ yếu của dạ dày trong sự tiêu hóa thức ăn là gi? 

2. 
a. Trình bày sự tiến hóa thích nghi về cơ quan hô hấp của động vật trên cạn, 

qua các nhóm động vật: giun đất, côn trùng, lưỡng cư, bò sát, thú và chim. 

b. Sau cơn mưa lớn, vì sao giun đất thường chui lên mặt đất? 

c. Tại sao bề mặt traò đổi khí của chim, thú phát triển hơn ờ lường cư và 

bò sát? 

Câu 3 

1. Quan sát sự sinh trưởng của 2 loài cây, người ta thấy, ờ loài cây A từ 
cây con đến cây trường thành chi sinh trường chiều cao mà hầu như không 

sinh trưởng về chiều ngang, còn loài cây B thì sinh trưởng cả chiều cao và 

chiều ngang. 

Hãy cho biết loài cây A và loài cây B là cây Một lá mầm hay cây Hai lá 

mầm và giải thích đặc điểm sinh trường của mỗi loài cây này. 

2. Sự khác nhau trong vận động khép lá, xòe lá ở cây trinh nữ và cây me 

(về các chi tiêu: bản chất, tác nhân, cơ chế, tính chất biểu hiện, ý nghĩa). 

Câu 4 

1. Cho sơ đồ cấu trúc chùy xinap như sau: 



a. Hãy cho biết các thành phần A, B, c, D và E trong cấu trúc chùy xinap 

là gì? 

b. Mô tả quá trình truyền tin qua xinap. 

2. Xét 2 thí nghiệm sau: 

(1) Một nhà khoa học đã thả chuột vào lồng thí nghiệm. Trong lồng có 

một cái bàn đạp gắn với thức ăn. Khi chuột chạy trong lồng và vô tình đạp 

phải bàn đạp thì thức ăn roi ra. Sau nhiều lần như thế, chuột chủ động chạy 

đến nhấn bàn đạp để lấy thức ăn mồi khi đói bụng. 

(2) Một nhà khoa học đã làm thí nghiệm vừa đánh chuông vừa cho chó 

ăn. Sau vài chục lần phối hợp tiếng chuông và thức ăn, chỉ cần nghe tiếng 

chuông là chó đã tiết nước bọt. 

Hãy cho biết sự hình thành lập tính của động vật ừong mỗi thí nghiệm trên 

thuộc hình thức học tập nào? Trình bày đặc điểm của mồi hình thức học tập đó. 

Câu 5 * . 

1. Xét phép lai giữa 2 cá thổ có kiểu gen là Aa-^và Aa-^. Biết rằng, 
bD bd 

hoạt động của các cặp nhiễm sắc thể là giống nhau trong quá trình phát sinh 

giao tử đực và giao tử cái. Tính: 

a. Số loại kiểu gen có thể có ở dờr con trong 2 trường hợp: 

- Cặp gen Bb và Dd liên kết hoàn toàn. 

- Cặp gen Bb và Dd liên kết không hoàn toàn. 

b. Ti lệ kiểu gen ở đời con giống kiểu gen ở bố, mẹ khi có hoán vị gen 

xảy ra giữa gen D với d là 20%. 

2. Chiều cao của một loài cây được quy định bởi 4 cặp gen không alen 

nằm trên 4 cặp nhiễm sắc thổ tương đồng khác nhau. Trong đó, cây cao nhất 

có chiều cao là 320cm và mỗi alcn trội làm chiều cao giảm đi 15cm. Cho 

cây cao nhất lai với cây thấp nhất. 

a. Theo lí thuyết, cây FI có chiều cao là bao nhiêu? 

b. Neu cho các cây F| tự thụ phấn thì theo lí thuyết, ở F2 tỉ lệ cây có chiều 

cao 290cm là bao nhiêu? 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA - TÂY NINH 

Câu 1 

a. Tại sao nói quá trình hấp thu nước và khoáng liên quan chặt chẽ với 

quá trình hô hấp của rễ? 

b. Giải thích hiện tượng sau: cây hướng dương khí khổng mở suốt ngày và 

chi gần chiều tối mới đóng còn ở cỏ mục túc thì khí khổng đóng ngay từ giữa 

trưa, nhưng nhịp điệu thoát hơi nước hằng ngày của hai cây này gần như nhau. 
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c. Giải thích các hiện tượng sau: 

- Khi bón nhiều phân dạm vào gốc cây thì cây bị héo. 

- Mưa lâu ngày, đột ngột nắng lo. cây bị héo. 

- Thế nước ở lá cây thấp hơn thế nước ở rỗ cây. 

- Đất có pH axit thì đất sc nghèo chất dinh dưỡng. 

Câu 2 
1. l ại sao khi chạy huyết áp tăng cao, nhưng sau khi nghi ngơi một thời 

gian huyết áp lại trở lại bình thường? 

2. Nêu vai trò cùa túi khí, ống khí ứ chim? 

3. Một người bị bệnh thần kinh nên phải uống thuốc thường xuyên để 
chừa bệnh, tuy nhiên loại thuốc chữa bệnh đó có thêm một tác dụng phụ 
là gây ức chế lên trung khu hô hấp, vì vậy hô hấp giảm. Điều này có ảnh 

hướng đến hoạt dộng cùa lim và số lượng hồng cầu trong máu không? 

Tại sao? 

4. l ại sao các động vật sống trên cạn không thải loại được các chất thải 

nilơ là NH3 mà thài dưới dạng urô? 

Câu 3 
a. Phân biệt “ức chế trực licp" và “ức chế gián tiếp” của auxin trong quá 

trình điều chinh hiện tượng ưu thế ngọn. 

b. I rinh bày 2 phương pháp dc xác dịnh nhiều hạt lúa dang nảy mầm và 

chưa nảy mầm? 

c. Một cây ngày dài có dộ dài dcm tiêu chuẩn là 9 giờ. 

- Cho ví dụ một quang chu kì cụ thồ dẻ cây này ra hoa và không ra hoa. 

- Trong diều kiện quang chu kì; 12 giờ chiếu sáng/ 6 giờ trong tối/ bật 

sáng trong tối/6 giờ trong tối thì câ\ này có thổ ra hoa không? Giải thích. 

Câu 4 
1. Hãy phân tích hướng ticn hóa cũa các hình thức cảm ứng ở động vật. 

2. Hãy phân biệt phản xạ có dicu kiện với phàn xạ không điều kiện. 

3. Hai sợi thần kinh có dường kính bàng nhau, trong đó một sợi có màng 

miêlin, còn sợi kia không có màng miclin. Cả 2 sợi đều đang dẫn truyền 

xung động thần kinh. Sự licu lốn năng lượng của hai sợi thần kinh đó có 

khác nhau không? Giải thích. 

4. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi 

đó bướm trường thành không gây hại cho cây trồng? 

Câu 5 
1. p thuần chủng, cho gà trống dcn lai với gà mái trắng. Fi thu được 

100% gà trắng. 

2. Cho mái I'| lai với gà trống nâu mang alen lặn. 

1-2 thu được; 2 gà trắng ; 1 gà nâu ; 1 đcn. Trong đó gà nâu toàn là gà 

mái. Biện luận quy luật di truyồn. Viết sơ đồ lai. 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HÂU - AN GIANG 

Câu 1 
a. Bằng cách nào người la có ihc chứng minh trong quá trình quang hợp 

nước sinh ra ở pha tối? 

b. Tại sao đổ tổng hợp một phân lừ glucôzơ, thực vật C4 và thực vật 

CAM cần nhiều ATP hơn so với thực vật C3? 

c. Tại sao cây bụi ở sa mạc lại có rỗ dài trôn lOm? 

d. Thế nào là: phản ứng mờ quang chù dộng, đóng thủy chủ động? Cơ chế? 

Câu 2 
a. Vùng dưới dồi có các trung lâm có liên quan đến ăn, uống: trung tâm 

no và trung tâm khát nằm ờ nhân bụng giữa, nếu kích thích loại bỏ các trung 

tâm này con vật sẽ phản ứng như thế nào? I lậu quả ra sao? 

b. Trong cơ thổ có hộ mạch tham gia bảo vệ cơ thể, chúng có cấu tạo và 

chức năng như thế nào? 

c. Vì sao khi bị chấn thương phía sau gáy thường dễ gây từ vong? 

d. Trong phim khoa học vicn lương, người ta nói đến bướm khổng lồ có 

sải cánh dài chục mét, chuồn chuồn khổng lồ... Sinh vật viễn tưởng này đã 

bị phô bình trên nguyên lí sinh lí học và hóa sinh học. Dựa vào kiến thức về 
hệ tuần hoàn, tại sao bạn nghĩ thực sự không có côn trùng khổng lồ? 

Câu 3 
a. Cây thanh long ở miền Nam nước ta thường ra hoa, kết quả từ cuối 

tháng 3 đến tháng 9 dương lịch. I rong những năm gần đây, vào khoảng đầu 

tháng 10 đến tháng 1 năm sau, nông dân ở một sô địa phương miên Nam áp 

dụng biện pháp kĩ thuật "thắp dèn" nhàm kích thích cây ra hoa đê thu quả 
trái vụ. Hãy giải thích cơ sớ khoa học của việc áp dụng biện pháp trên. 

b. Nếu nhập nội giống cây trồng cần lấy hoa, thì cần chú ý đến nhân tố 
nào của môi trường? 

c. l ại sao vòng sinh trường cùa cây ờ vùng ôn đới có vân máu sáng, có 

vân màu sẫm? 

d. Dổ cho dứa ra hoa trái \'ụ: táo. Ic, hồng, du đủ ra hoa sớm, nhiều và 

làm tăng năng suất quà người la phái làm gì? 

Câu 4 
a. Từ lâu, tiếng kêu của cú mco hay cú lợn dã bị mặc định là mang lại xui 

xẻo, là tiếng gọi vong hôn lừ một nơi xa thăm, theo em quan diêm này đúng 

không? Giải thích. 

b. Bộnh xơ cứng lan tòa có bao miêlin dần dần bị cứng lại và thoái hóa. 
Điều này ảnh hưởng như thê nào dcn chức năng của hệ thân kinh? 

c. Nêu nguyên nhân dẫn lới tập tính di cư của một số loài chim? 
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Câu 5 

1. a. Gen A và B lân lượt cộ 3, 4 alen. Các gen phân li độc lập. Quần thể 
có bao nhiêu kiêu gen dị hợp về một cặp gen? 

b. Có bao nhiêu kiểu gen ít nhất có một cặp gen dị hợp? 
c. Số kiểu gen tối đa có thổ biết nếu gen Â ơ trên NST thường và gen B 

trên NST X ở đoạn không tương dồng với Y? 

2. Khi lai giữa hai chuột thân vàng (alen vàng là trội), thu được ti lệ xấp 
xỉ 2 vàng: 1 kiêu dại. Mặt khác, khi lai giữa các chuột vàng với chuột kiểu 
dại (màu agouti), thấy ràng dời con có tỉ lệ xấp xi 1 : 1. Em có kết luận gì 
vê phép lai trên? 

3. ở loài kiến, giả sử gcn A quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với 
gen a quy định cánh ngấn, gcn B quy định khoan ở bụng cạn là trội hoàn 
toàn so yới gen b quy định khoan ở bụng sâu. Hai gen này cùng nằm trên 
một nhiễm sắc thể và xảy ra trao dối chéo. 

P: $ cánh dài, khoan ở bụng cạn X (Ị cánh ngắn, khoan ở bụng sâu 

F|: 100% kiến cái cánh dài, khoan ở bụng cạn 

a. Cho biết kiểu gen của p? 

b. Cho F| tạp giao, ở F2 kiến dực, kiến cái có những kiểu hình như thế nào? 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU - ĐẮK LẮK 
Câu 1 

a. Sức hút nựớc của tế bào thực vật là gì? Sức hút nước (S) có mối tương 
quan với áp suất thẩm thấu cúa dịch bậo và phản lực T của vach tế bào như 
thế nào? 

b. Khi đưa một tế bào thực vật c^ áp suất thẩm thấu là 1,7atm và lực phản 
T của vách tê bào là 0,6atm vào dung dịch saccarozơ có áp suất thẩm thấu 
1,1 atm thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? 

c. Nêu khái niệm hô hâp sáng. Mô tả cơ chế hô hấp sáng bằng sơ đồ tóm 
tăt. Có ý kiên cho răng hô hấp sáng có hại cho cây, ý kiến đó đúng hay sai? 
Giải thích. 

d. Nêu những lọỊ thê của thực vật C4 so với thực vật C3 trong môi trường 
rUũệt đới. Vì sao để tổng họrp một phân tử glucozơ, thực vật C3 sử dụng h 
ATP hơn so với thực vật C4? 

Câu 2 

a. Nêu đặc điểm cấu tạo, hoạt động của hệ hô hấp ờ lớp Chim và lớp Thú. 

b. Là một hình thức sinh sản vô tính đặc biệt, trinh sinh có đặc điểm gì 
khác biệt so với các hình thức sinh sản vô tinh kiiac ở động vật? 

c. Sử dụng một tác nhân kích thích tới ngường kích thích vào giai đoạn 
cơ tim đang co và giai đoạn cơ tim đang giãn, ở mỗi giai đoạn nêu trên, cơ 
tim se phan ưng lại kích thích đó như thê nào? Nêu ý nghĩa sinh học của 
hiện tượng trên. 
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d. Khi con người lâm vào tình trạng căng thẳng thần kinh, sợ hãi hoặc tức 

giận, loại hoocmôn nào dược tiết ra ngay? Hoocmôn đó được tiết ra có ảnh 

hưởng như thế nào đến thành phần của máu, huyết áp, vận tốc máu? 

Câu 3 

a. Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp của cây Hai lá mầm. 

b. Nuôi cấy mô tế bào thực vật thưòưg sừ dụng nhóm chất kích thích sinh 

trưởng nào? Vì sao không nôn sử dụng auxin tổng hợp nhân tạo đối với 

nông phẩm trực tiếp làm thức ăn cho người trong nông nghiệp? 

Câu 4 

a. Trong thời kì mang thai của phụ nữ nếu loại bỏ thể vàng trước tuần thứ 

11 thì có ảnh hưởng gì? 

b. ở người bình thường nếu thiếu hoặc thừa hoomôn tirôxin gây nên hậu 

quả gì? Vai trò của hoỗmôn GI 1 dối với trẻ em. 

c. Tại sao trong quá trình phát triển có loài trải qua biến thái, có loài 

không trải qua biến thái. Cho ví dụ minh họa. 

Câu 5 

Cho giao phấn giữa hai cây cùng loài (P) khác nhau về hai cặp tính trạng 

tương phản thuần chùng, I'| thu dược 100% cây thân cao, quả đỏ. Cho F| tự 
thụ phấn, F2 phân li kiểu hình theo li lệ: 50,16% cây cao, quả đỏ: 24,84% 

cây cao, quả vàng: 24,84% cây thấp, quả đỏ: 0,16% cây thấp, quả vàng. 

Tiếp lục cho 2 cây F2 giao phấn với nhau, F3 thu được tỷ lệ: 1 cây thân cao, 

quả đỏ : 1 cây thân cao, quả vàng : 1 cây thân thấp, quả đỏ : 1 cây thân thấp, 

quả vàng. 

Hãy xác địiửi kiểu gen, của p và 2 cây F2 được dùng để giao phấn. Biết ràng 

mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - GIA LAI 

Câu 1 

1. Vì sao người ta có thể chọn một trong ba phương pháp: xác định điểm bù 

CO2, giải phẫu lá và nhu cầu nước dc phân biệt cây C3 với cây C4? Giải thích. 

2. Trong điều kiện nào và ớ loại thực vật nào thì hô hấp sáng có thể xảy 

ra? Giải thích. 

3. Nếu khí hậu trong một vùng dịa lí tiếp tục trở nên nóng và khô hơn thì 

thành phần của các loại thực vật (C3, C4 và CAM) ở vùng đó sẽ thay đổi như 

thế nào? 

4. Tại sao khi tưới nước vào buổi trưa nắng gắt, cây thường dễ bị héo lá? 
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Câu 2 

1. Các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích. 

a. Trao đổi khí ở phổi vừa là diều kiện, vừa là hệ quả của hô hấp nội bào. 
b. Trè em có chu kì lim ngắn hơn người lớn. 
c. Trong miệng có cả cnzim liêu hoá tinh bột sổng và chín. 
d. Một số người có thổ cắt túi mật mà vẫn hoạt động được bình thường vì 

trong dịch mật không có chứa cnzim liêu hoá. 

2. a. Nêu các bước tiến hành mổ ếch đế quan sát hoạt động co bóp của tim. 

b. Khi thực hành mổ ếch, lúc kích thích dây thần kinh mê tẩu - giao cảm 

thì nhịp tim của ếch thay đổi như thế nào? Giải thích. 

c. Tại sao hủy tủy mà không hùy não? 

Câu 3 
1. Các cây của một loài thực vật chi ra hoa trong điều kiện chiếu sáng tối 

đa là 12 giờ/ngày. Trong một thí nghiệm, người ta chiếu sáng các cây này 

mỗi ngày liên lục 12 giờ và dế trong tối 12 giờ. Tuy nhiên, mỗi đêm lại được 

ngắt quãng bàng cách chiếu ánh sáng trắng kéo dài một vài phút. 

Mãy cho biết các cây dược trồng trong điều kiện thí nghiệm như vậy có ra 

hoa không? Giải thích. 

2. Dựa trên nguyên lắc nào. ngiiời la tạo được quả không hạt? 

Câu 4 
1. Các câu sau đúng hay sai? Giúi thích? 

a. Người mẹ mới sinh thường xuất hiện các cơn co tử cung khi cho con 

bú. 

b. Neu thiếu hoocmôn ccdixưn thì quá trình biến thái của côn trùng vẫn 

diễn ra. 

c. Thiếu iôt sẽ gây ra bệnh bướu cố. 

2. Ảnh hưởng của hộ thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh 

tinh và sinh trứng như thế nào? 

Câụ 5 • 
ở ruồi giấm, gen A quy dịnh thân xám, trội hoàn toàn so với gen a quy định 

thân đen; gcn B quy định cánh dùi. trội hoàn toàn so với gcn b quy định cánh 

cụt; gen D quy định mắt đo trội hoàn toàn so với gen d quy dịnh mắt trắng. 

Khi cho ruồi giấm cái thân xám. cánh dài, mắt đỏ lai với ruồi đực cùng 

kiểu hình thì được đời con 1'| có ruồi giấm đực thân đen. cánh dài, mắt trắng 

chiếm tỉ lệ 1,125%. Hãy xác dinh: 

a. Kiểu gen của p. 

b. Ti lệ mỗi loại giao tứ cua các cá thổ đời p. 
c. Tỉ lệ kiều hình thân xám. cánh dài, mất đỏ ỡ F|. 
Biết gen quy định tính trạng màu sắc thân và chiều dài cánh nằm trên nhiễm 

sẩc thể thường, gen quy dịnh màu mát nam trên nhicm sắc thể giới tính X. 
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ĐẤP AN 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN THỊ MINH KHAI - sóc TRẢNG 

Câu 1 
1. - Vì N, Mg là thành phần cấu tạo của chlorophyl. 
- Vi Fe hoạt hóa enzini tổng hợp chlorophyl. 
2. 

Chì tiêu $0 sánh Hô hấp hiếu khí Hô hấp sáng 
Đối tượng 

Điều kiện 

Nơi xảy ra 

Sản phẩm • 

~ C4, CAM, C3 

- Không cần ánh sáng, cả 
ngày và đêm 

- Ti thể 

-Tạo ATP. không trực 

tiếp tạo axit amin, NH3 

-C3 

- Khi cưòng độ ánh 

sáng cao, nhiệt độ cao 

- Ti thể, lục lạp, 

peroxixom 

- Không tạo ATP, tạo 

axit amin và NH3 

3. Điểm bù ánh sáng là điểm mà ờ đỏ cường độ hô hấp và cường độ quang hợp 
bằng nhau. 

Nếu ờ cường độ ánh sáng nào đó, một cây'tliải CO2 còn một cây hấp thụ CO2 thi 
có nghĩa là một cây cần nhiều ánh sáng (cây ưa sáng), cây còn lại là cây ưa bóng. 

4. 1'ên các sấc tố: 
1. chlorophyl b 
2. chlorophyl a 
3. xanthophyl 
4. caroten 

Giải thích: dựa vào khối lượng phân từ của các loại sắc tổ khác nhau, sắc tố nào 
có khối lượng phân tử nhỏ sẽ đi xa, sắc tổ có khối lượng phân từ lớn sẽ ở gần. 
Câu 2 

1. Gia súc là động vật đẳng nhiệt, khi nhiệt độ môi trường thấp hơn so với nhiệt 
độ cơ thê thì động vật mât nhiệt vào môi trường xung quanh. 

- Đê tăng khả năng chống lạnh thì quá trình oxi hóa các chất tăng để cung cấp 
đầy đủ dinh dưỡng bù lại phần nhiệt bị mất. Vì vậy phải cung cấp thức ăn liên tục, 
nêu thiêu ân gia súc sẽ bị sút cân, mất sức và dễ mắc bệnh. 

2. Lipit là thành phần cấu tạo của bao miêlin ờ sợi trục thần kinh. 
- Sự miêlin hóa của hệ thần kinh làm tăng tốc độ dần truyền cùa xung thần 

kinh. 

- '1'hiếu lipit dẫn đến sự miclin hóa bị hạn chế => hoạt động thần kinh kém. 
3. Ruột non có những đặc điểm sau: 

- DàT ^ , 
- Niêm mạc ruột có những nếp gấp, trôn các nếp gấp có các lông ruột. Dưới tế bào 

lông ruột có nhiều mao mạch máu để hấp thụ các chất dinh dưỡng. 
- I rên các lông ruột có các vi nhung mao. 

=> Diện tích bề mặt hấp thụ của ruột rất lớn => hấp thụ triệt để các chất dinh dưỡng. 
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4. Hai hoocmôn là ìnsulin và glucagôn. 
- Insulin có nguồn gốc từ te bào p của tụy đảo, kích thích quá trình hấp thụ 

glucôzơ vào tế bào để tạo thành glicôgen. 
- Glucagôn có nguồn gốc từ tế bào a cùa đảo tụy, kích thích quá trình phân giải 

hùy glicôgen đường glucôzơ. 
Câu 3 

1. - Ánh sáng đỏ thì Pôôo chuyển thành P730, chất này kích thích sự ra hoa của 
cây ngày dài nhung lại ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn. 

- Anh sáng đỏ xa thì P730 chuyển thành Pôôo, chất này kích thích sự ra hoa cùa 
cây ngày ngắn nhưng lại ức chế sự ra hoa của cây ngày dài. 

2. Đây là loại vận động ứng động không sinh trưởng. 
+ Buôi sáng: ánh sáng và nhiệt độ tăng dân, sự trương nước ở các tế bào mặt 

trên và mặt dưới cánh hoa không đông bộ => cánh hoa dần nở ra. 
+ Buổi chiều: ánh sáng và nhiệt độ giảm dần các tế bào mặt trên cánh hoa không còn 

trương nước như các tế bào ờ mặt dưới => cánh hoa khép dần lại. 
3. 
Hoocinôn Auxin Gibêrelin 

Nơi tổng 

hợp 

Đình chồi ngọn và các lá non là 
nơi tổng hợp chính; chóp rễ 

Đỉnh chồi bên, rễ, lá non và 
hạt đang phát triển là nơi tổng 
hợp chính 

Cltức năng 

cơ bản 

Thúc đẩy nguyên phân và sinh 
trường giãn dài của tế bào, thúc 
đẩy hướng động, phát triển 
chồi, kích thích ra rễ, làm chậm 
sự hóa già của lá, điều khiển 
phát triển quả 

Kích thích sự nẩy mầm cùa 
hạt, chồi, củ; kích thích tăng 
trường chiều cao thân, kéo dài 
tế bào; thúc đẩy phân giải tinh 
bột, phát triển hạt phấn và ống 
phấn. 

“-TT-7-1-!-^ f ' ■ * 

4. - Hoocmôn sử dụng trong sản xuât bia là GA. 
- Tác dụng sinh lí cùa GA; 
+ Kích thích sự nẩy mầm của hạt, làm tăng hàm lượng và hoạt tính cùa 

enzim thủy phân tinh bột. 
+ Kích thích thân giãn dài. 
+ Kích thích ra hoa tạo quả sớm và tạo quả không hạt. 

Câu 4 
1. Rái cá biển đập vỏ sò: tập tính kiếm ăn - săn mồi 
a. Cá mập con nờ trước thường ăn trứng chưa nờ trong bụng mẹ: tập tính ích kì. 
b. Hải li đẳp đập ngăn suối để bắt cá: tập tính kiếm ăn - săn mồi 
d. Mèo con đang đỏi nghe tiếng bát đĩa lách tách thì chạy xuống bếp; điều kiện 

hóa đáp ứng 
2.0. Khi cắt bò tuyến giáp cùa nòng nọc thì nòng nọc sẽ không biến thành ếch. 

Vi tuyên giáp sản sinh ra tiroxin, tiroxin có vai trò kích thích nòng nọc rụng đuôi 
thành ếch. 

b. Trẻ em tắm nang vào sáng sớm hoặc chiều tối sẽ có lợi cho sinh trường và phát 
triên vì: giúp trẻ đây mạnh quá trình hình thành xương, giúp chuyển hóa vitamin D, 
vitamin D có vai trò trong quá trình chuyển hóa canxi thành xương. 
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3. 
- Các mô, các cơ quan cũ của sâu biến đi, đồng thời các mô, cơ quan mới hình 

thành - Ecđixơn. 
- Nòng nọc nhanh chóng biến thành ếch con - Tirôxin. 
- Người trường thành cao 120cm, người cân đối - Hoocmôn sinh trường. 
- Quá trình biên đổi sâu thành nhộng bị ức chế - Juvenin 
4. Điện thế nghỉ được xác định lúc te bào nghi ngơi (không bị kích thích) 
Các yếu tố hình thành điện thế nghi: 
- Chêch lệch nồng độ ion ờ 2 bên màng tế bào. Nồng độ K* trong dịch tế bào lớn hơn 

dịch mô, nồng độ Na* trong dịch mô lớn hơn trong dịch bào. 
- Tính thâm chọn lọc của màng tế bào: kênh K* mờ, kênh Na* đóng, K* ở sát 

màng trong tể bào đi ra ngoài làm cho ngoài màng tích điện dương, trong màng 
trong tích điện âm. 

- Bơm Na‘/K*: có vai trò duy trì điện thế nghi. 
Câu 5 

1. a. Số lượng giao tử mỗi loại: 
- 100 tế bào xảy ra hoán vị thì sẽ tạo ra 400 giao tử lần lượt là: 100 AB, 100 ab, 

lOOAb, lỌOaB. 
- 900 tế bào không có hoán vị sẽ cho 3600 giao từ lần lượt là: 1800 AB, 1800 ạb. 
- Vậy quá trinh giảm phân tạo ra các loại giao tử: 

1900 AB, 1900 ab, 100 Ãb, 100 aB -- 

, TÀ., 190 + 100 
b. Tản sô hoán V : f = —■' ■—— X 100 = 5% 

" 100 + 100 + 1900 + 1900 
c. Neu có 1000 tể bào xảy ra hoán vị sẽ tạo ra 4000 giao tử. 

r- 1900 + 1000 
''ậy f “ —TTTt— X 100 = 50% 

4000 
2. Fi thu được 100% cây thân cao, hoa đỏ 

=> p ưc; cao trội hoàn toàn so với thấp; đỏ trội hoàn toàn so với trắng. 
- Quy ước gen: A quy định thân cao, a quy định thân thấp 

B quy định hoa đỏ, b quy định hoa trắng. 
- F2 thu được 4 kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 => hai cặp tính trạng này 

di truyền phân li độc lập với nhau. 

- F2 thu được 16 tổ hợp => F| dị hợp 2 cặp gen AaBb. 
=> P: AABB X aabb 

- Sơ đồ lai; P: AABB X aabb => Fi: 100% AaBb (cao, đỏ) 
F| X F| => F2: 9 A-B- (cao, đỏ): 3 A-bb (cao, trắng): 3aaB- (thấp, đỏ): laabb 

(thấp, trắng). 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIỀT - QUẢNG NGÃI 
Câu 1 

Trao đổi nước ờ thực vật gồm 3 quá trình: Hút nước, vận chuyển nước và thoát 
nước. 

a. Hút nước 
- Con đưÒTig: Qua chất nguyên sinh và qua gian bào. 
- Đặc điểm: Ngắn, tốc độ chậm. 
- Cơ chế: Thẩm thấu. 
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b. Vận chuyển 
- Con đường: Ọua mạch gỗ. 

- Đặc điểm: Dài, tốc độ nhanh. 

- Cơ chế: Nhờ áp suất rễ, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với 
thành mạch, lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước. 

c. Thoát nước 

- Con đường: Qua khí khổng và qua bề mặt lá. 

- Đặc điểm: Ngắn, khá nhanh. 

- Cơ chế: Nhờ chênh lệch thế nước giữa lá và không khí, sự đóng mở lỗ khí. 

Câu 2 
- Khử nitrat là quá trinh biến đổi NO3 thành NH3. Ọuá frình này diễn ra trong tế bào 

của cây nhờ các enzim nội bào giúp cây tổng hợp các axit amin. 

- Nitrat hóa là quá trình biển đổi xác hữu cơ và NH3 thành NO3". Quá trình này diễn 

ra trong đất nhờ vi sinh vật giúp cây có thể hấp thụ nitơ dễ dàng. 

Câu 3 
(L Tên chu trình: cố định CO2 ởthực vật C4(chu trình Hatch-Slack). 

Giai đoạn 1 xảy ra trong lục lạp cùa tế bào mô giậu. 

Giai đoạn 2 và 3 xảy ra frong lục lạp của tế bào bao quanh bó mạch. 

Cả hai giai đoạn đều xảy ra vào ban ngày, khi có ánh sáng. 

b. Các loài quang hợp theo con đường này thường sống ở nơi có điều kiện nóng 

ẩm kéo dài, ánh sáng, nhiệt độ và nồng độ O2 đều cao, nhưng nồng độ CO2 lại thấp 

do đó chúng cỏ thêm quá trình tích luỹ CO2 ở tế bào mô giậu để dự trữ cho sự tổng 

hợp chất hữu cơ ở tế bào bao bó mạch và tránh được hô hấp sáng. 

c. Loài này cỏ năng suất cao hơn lúa vì chúng có điểm bù CO2 thấp, cường độ 
quang hợp mạnh và không xảy ra hô hấp sáng. 

Câu 4 
Tripsin: Enzim phân giải protein được tạo ra ở ruột non. 

Pibrin: Một loại protein có vai trò đpng máu được tạo ra ờ gan. 

Pepsin: Enzim phân giải protein được tạo ra ở dạ dày. 

Vazopresin: Hoocmôn chống bài niệu (tăng tái hấp thu nước ờ ống thận) được 

tạo ra ở tuyến yên. 

Amilaza: Enzim phân giải tinh bột được tạo ra ở miệng và ruột non. 

Nucleaza: Enzim phân giải axit nucleic được tạo ra ở ruộf non. 

Cacbôxipeptidaza: Enzim phân giải các peptit được tạo ra ở ruột non. 

Catalaza: Enzim phân giải H2O2 được tạo ra ở gan. 

Câu 5 
a, Mang cá có cấu tạo phù hợp với chức năng trao đổi khí: 

- Gồm các xương cung mang trên đó có rất nhiều phiến mang —+ tăng diện tích 

bề mặt trao đổi khí. 

- Các phiến mang có thành mỏng, chỉ gồm một lớp tế bào ^ thuận lợi cho sự 
trao đổi khí. 

- Trên thành phiến mang có hệ thống mao mạch dày đặc, máu chứa sắc tố 
hêmôglôbin —> tạo sự chênh lệch nồng độ cho quá trình khuếch tán. 

- Mang được ngâm trong nước nên luôn ẩm ướt —► hoà tan các chất khí để trao 

đổi dễ dàng. 
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- Mao mạch mang sàp xêp đặc biệt giúp dòng máu chảy song song và ngược 
chiều với dòng nước qua mang —> sự trao đổi khí rất hiệu quả. 

- Các nắp mang đóng mờ nhịp nhàng tạo sự lưu thông khí liên tục. 

h. Khi đưa cá lôn cạn thì nó sẽ chết vì các phiến mang bị khô và dính chặt vào 

nhau nên không thể hòa tan chất khí, không đù diện tích để trao đổi khí. 

Câu 6 
rt. 1 hử tự đúng; Cua, mực ống, cá chép, ếch, ran, cá heo. 

h. ở người, huyết áp giảm dần từ động mạch —► mao mạch tĩnh mạch. 

Nguyên nhàn: Càng xa tim huyết áp càng giảm vì ma sát giữa máu với thành 
mạch và giữa các phân tử máu với nhau. 

Ý nghĩa: Nhờ chênh lệch huyết áp như trên mà máu được vận chuyển về tim 

theo vòng tuần hoàn. 

Câu 7 
* Giống nhau: 

- í!)eu là dạng cừ động sinh trường của cây trước tác nhân kích tliích là ánh sáng. 

- ỉ)cu chịu ảnh hườiìg cùa hoocmôn sinh trường auxin dẫn đến sự sinh trưỏng 

không đều ở hai phía của bộ phận cảm ứng. 

- Dều giúp sinh vật thích nghi với những biến đổi của các yểu tố môi trường. 

* Khác nhau: 

+ Tinh hưởng sảng: 

- Ánh sáng chi tác động ở một phía của câyr 

- Biểu hiện chậm hom. 

- Không có lính chu kì. 

- Bộ phận cảm ứng: Chồi ngọn của thân, rễ, cành (cơ quan hình tròn). 

- Vận động không thuận nghịch. 

* Quang ímg động: 

- Ánh sáng tác động đồng đều. 

- Biểu hiện nhanh hơn. 

- Có tính chu ki. 

- Cánh hoa, lá (cơ quan có hỉnh dẹp). 

- Vận động thuận nghịch. 

Câu 8 
- Mía là cây ngày ngắn (đêm dài) nên ra hoa vào mùa đông. Nhưng mía ra hoa 

sẽ tiêu tôn một lượng đường rất lớn làm giảm năng suất do đó để mía khônẹ ra hoa 

vào mùa đông, người ta phải cắt đêm dài thành 2 đêm ngắn bằng cách bắn pháo 
sáng vào ban đêm. 

- Những biến đổi sinh lí trong cây; Ánh sáng nhân tạo có bước sóng ngắn 

(632nm), chỉ cần chiếu sáng vài giây có thể chuyển hóa phitocrom Pôôo thành P730, 
chất này ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn. 

Câu 9 
a. Chiều hướng tiến hoá của hệ thần kinh: 

Hệ thần kinh của động vật đã tiến hóa từ dạng chưa đến có, từ dạng thần kinh lưới 

đen hệ thần kinh chuỗi, hệ thần kinh hạch và hệ thần kinh ổng. 

Trong quá trình tiến hóa của hệ thần kinh có 4 xu hướng chính là: 

- Số lượng các tế bào thần kinh ngày càng nhiều và được tổ chức theo hưómg 

tập trung hóa nhờ đó sự phối hợp hoạt động giữa các tế bào ngày càng hiệu quả. 
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- Hệ thần kinh chuyển từ đối xứng toả tròn (dạng thần kinh lưới) sang đối xứng 
hai bên (từ dạng thần kinh chuỗi trở về sau) do động vật chi di chuyên theo một 
hướng xác định giúp chúng kịp thời điều chinh hành động một cách có lợi. 

- Hiện tượng đầu hoá ngày càng rõ, nghĩa là có sự tập trung các tê bào thân 
kinh lên đầu tạo thành não bộ. Khi động vật di chuyển, đầu sẽ là bộ phận đầu tiên 
hướng tới trước nên não phát triển giúp chúng nhận biết kích thích từ môi trường 
một cách nhanh chóng đồng thời tăng cường khả năng phối hợp hoạt động để trà 
lời hiệu quả nhất. 

- Song song với xu hướng tập trung các tế bào thần kinh thì có sự phân hóa cấu 
tạo và chuyên hóa chức năng ngày càng sâu sắc nhờ đó phản ứng của cơ thể ngày 
càng nhanh chóng, chính xác và đa dạng. 

b. Khác nhau: 
- Trên sợi trục là xung điện, dẫn truyền nhanh và có thể theo cả 2 chiều. 
- Qua xinap là dẫn truyền nhờ chất trung gian hóa học, vận tốc chậm hơn và chi 

theo 1 chiều. 
Câu 10 

a. Vai trò của tuyến giáp: 
Tiết hoocmôn tiroxin có tác dụng điều hòa chuyển hóa cơ bản, kích thích tăng 

trường xương và mô thần kinh ờ trẻ em giúp cơ thể sinh trường phát triển bình 
thường. 

b. Bệnh bướu cổ; Có hai loại chính; 
- Bướu cổ lồi mắt (cường giáp); 
+ Nguyên nhân: Do rối loạn cơ chế miễn dịch, cơ thể sản sinh ra một loại 

globulin gắn vào thụ thể cùa tế bào tuyến giáp và tác động giống như TSH —► kích 
thích tuyến giáp tăng tiết tiroxin. 

+ Biểu hiện: Tăng chuyển hóa cơ bản, thân nhiệt cao, hay hồi hộp, thần kinh 
căng thẳng, tay run, mất ngủ, sút cân,'phù nề, lồi mắt. 

- Bướu cổ lành tính (nhược giáp); 
+ Nguyên nhân: Cơ thể thiếu iốt —*■ không tổng hợp đủ hoocmôn tiroxin —* 

không ức chế được tuyến yên bài tiết TSH —► nồng độ TSH trong máu tăng cao —► 
thúc đẩy hoạt động cùa tuyến giáp —► tuyến giáp nở to (do tích trữ tiroglobulin). 

+ Biểu hiện: Chuyển hóa cơ bản thấp, nhịp tim chậm, huyết ẫp cao, tăng cân. 
Vậy bướu cổ lồi mắt không cần điều trị bằng thuốc iốt. 

Câu 11 
a. Quy luật di truyền: 

- Xét riêng từng tính trạng ở F|: 
+ Kích thước cánh: Fi 100% cánh dài —» Cánh dài trội hoàn toàn so với cánh 

ngắn, gen nằm trên NST thưòmg. 
+ Hình dạng cánh: Kiểu hình đực khác cái —► gen nằm trên NST X, mẹ có kiểu 

hình lặn —>■ cánh liền trội hoàn toàn so với cánh xẻ. 
- Xét đồng thời cả hai tính trạng: Các tính trạng di truyền độc lập. 
Quy ước: 

Gen A; cánh dài, gen a; cánh ngắn. 
Gen B: cánh liền, gen b: cánh xẻ 
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b. Sơ đồ ỉaỉ: 
p ưc; 9 aax‘’x‘’(cánh ngắn, xẻ) X s AAX®Y (cánh dài, liền) 

GpiaX** ' ^ AX®,AY 
F,: 50% 9 AaX^X" (dài, liền): 50% c?AaX‘’Y (dài, xẻ) 

Học sinh phải viết sơ đồ lai và tính tì lệ kiểu gen, kiểu hình. 
Câu 12 

a. Giải thích kết quả; 

* Trường hợp l: 
- Xét riêng từng tính trạng: 

+ Cao : Thấp = 3 : 1 => Tính trạng cây cao là trội (A) so với cây thấp (a). 

+ Tròn : Dài = 3 : 1 => Tính trạng quả tròn là trội (B) so với quả dài (b). 

- Kết hợp cả 2 tính trạng: (3 : 1X3 : 1) = 9 : 3 : 3 : 1; tỉ lệ của đề 1 : 2 : 1 => Các 
tính trạng di truyền liên kết hoàn toàn. 

Fi không xuất hiện kiểu hình mang 2 tính trạng lặn —> p không tạo giao tử ạb ^ 
Kiểu gen P: Ab/aB. 

* Trường hợp 2: 

- Xét riêng từng tính trạng: 

Tưorng tự như trên ta xác định được tính trạng cây cao là trội (A) so với cây thấp 
(a). Tính trạng quả tròn là trội (B) so với quả dài (b). 

- Kết hợp cả 2 tính trạng: (3 : I )(3 : 1) = 9V 3 : 3 : I bằng ti lệ của đề 
—»• Các tính trạng di truyền độc lập. Kiểu gen P: AaBb X AaBb. 
b. Tinh xác suât: 

Cây cao, quả dài F| gồm kiểu gen lAAbb + 2Aabb. Lấy ngẫu nhiên một cây 

cao, quả dài ở F| cho tự thụ phấn thì xác suất thu được 1 cây con có kiểu hình khác 

2. 1 1 
mẹ (cây thâp, quả dài) là: — X — = —. 

3 4 6 

Vậy xác suất thu được 1 cây con có kiểu hình giống mẹ là 1 — -Ị: = —. 
6 6 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM - VĨNH LONG 
Câu 1 

1. Trong quang hợp: 

* Quá trình truyền điện từ diễn ra trên màng tilacôit. 

* Quá trình truyền điện tử theo 2 con đường: 

- Vận chuyên điện tử vòng: Từ P700 đến P700. 

- Vận chuyển điện tử không vòng: Từ P700 đến NADPF1 và từ Pôso đến P700. 
* Hiệu quả năng lượng: 

- Con đường vòng tạo 2ATP. 

- Con đường không vòng tạo ra IATP và INADPH. 

* Chiều vận chuỵển H': từ xoang tilacôit ra chất nền cùa lục lạp 
2. * Quá trình biên đôi nitơ trong cơ thể thực vật: 

- Khừ nitrat: NO3 —> NO2 NH4^ 

- Amin hoá: NM4' + axit xeto —> axit amin 

- Chuyển vị amin: axit amin + axit xeto axit amin mới + axit xeto 

- Amit hoá: NHi thừa + axit dicacboxilic -> amit 
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*Ý nghĩa: 

- Khừ nitrat: Biến đổi nitơ thành dạng cây có thể sử dụng. 

- Amin hoá và chuyển vị amin; Tạo nguyên liệu tổng hợp prôtêin. 
- Amit hoá; Khử độc và dự trữ NH3 cho cây. 

* Mối quan hệ: Chu trinh Crep tạo ra các axit hữu cơ để liên kết với NH3 trong 

quá trinh amin hoá. đồng thời dự trữ nitơ để tổng hợp prôtêin cho cơ thể. 
Câu 2 

1. - Thức ăn không được hấp thu ờ dạ dày vì chưa được tiêu hóa hóa học xonẹ. 

Chỉ mới một phần cacbohiđrat và protêin được biến đổi thành những hợp Chat 
tương đôi đơn giản. 

- Thức ăn được hấp thu mạnh ờ những phần của ruột non kể từ sau tá tràng vì: 

+ Thức ăn được biến đổi hoàn toàn thành những chất đơn giàn. 

+ Be mặt hấp thu của ruột tăng lên rất lớn, nhờ các nếp gấp cực nhỏ cùa 
niêm mạc ruột mang rất nhiều những lông hấp thụ cực nhò. 

- Vai trò cùa yếu của dạ dày: Tiêu hóa cơ học (biến đổi thức ăn thành những 

phân tử nhỏ) tạo điều kiện cho tiêu hỏa hóa học. 

2. 
a. - Giun đất; cơ thể nhỏ, hoạt động ít nên chúng chưa có cơ quan hô hấp, trao 

đổi khí trực tiếp qua da. 

- Côn trùng: Kích thước nhỏ, hoạt động nhiều; đã có cơ quan hô hấp là hệ thống 

ống khí dẫn khí đến trao đổi trực tiếp với các tế bào. 

- Lưỡng cư: hô hấp bàng phổi và da. Phổi có cấu tạo đơn giản. 
- Bò sát: Phổi hoàn thiện hơn ờ lưỡng cư. 

- Thú: Phế nang và mao mạch bao quanh phế nang làm tăng diện tích trao đổi 

khí. Thê tích lông ngực thay đôi, tuy nhiên vân còn một ít không khí cặn khi hô 
hấp. 

- Chim: Hô hấp kép, có không khí giàu ôxi qua phổi cả khi hít vào và thờ ra, 

không có khí cặn trong phổi -> hiệu cjliả trao đổi khí cao. 

b. - Giun đất cần giữ cho da chúng ẩm dể trao đổi khí, nhưng chúng cần không 
khí phía ngoài lớp da này. 

- Neu chúng ờ trong nước sau trận mưa lớn, chúng sẽ ngạt thờ vì không thể thu 

được nhiều ôxi từ nước như từ không khí. 

c. Bê mặt trao đôi khí cùa chim, thú phát triên hơn vì *nhu câu trao đôi khí ờ 
chim, thú lớn hơn lưỡng cư, bò sát. 

- Chim và thú là động vật hằng nhiệt nên cần nhiều năng lượng để giữ cho thân 
nhiệt ổn định. 

- Chim và thú hoạt động tích cực hơn nên nhu cầu năng lượng cao hơn. 

Câu 3 
1. * Nhận dạng: 

+ Loài A là cây Một lá mầm. 

+ Loài B là cây Hai lá mầm. 

* Giải thích sự khác nhau về sinh tnrờng của cây Một lá mầm và cây hai lá mầm: 
- Cây Một lá mầm: 

+ Không sinh trường theo chiều ngang vì không có mô phân sinh bèn. 

+ Sinh trường theo chiều cao do hoạt động cùa mô phân sinh dinh (hoặc mô 
phân sinh lóng.) 
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- Cây Hai lá mầm: sinh trưởng cả chiều cao và chiều ngang là nhờ hoạt động 
của mô phân sinh đinh và mô phân sinh bên. 

2. 
Chỉ tiêu Cử động ở lá cây me Cử động ờ lá cây trinh nữ 
Bản chất Thuộc loại ứng động sinh trưởng Thuộc loại ứng động không sinh 

trường 
Tác nhăn 
kích thích 

Nhịp ngày đêm (ánh sáng) Sự va chạm cơ học 

Cơ chế Do tác động của auxin dẫn đến 
sinh trưỏng không đều ờ mặt trên 
và mặt dưới lá 

Do sự thay đổi sức trương 
nước của tế bào chuyên hóa 
nằm ờ cuống lá, không liên 
quan đến sinh trường 

Tính chất 

hiểu hiện 

CÓ tính chu kì (ngày đêm), biểu 
hiện chậm hơn 

Không có tính chu kì, nhanh 
hơn 

Ý nghĩa Giúp lá xòe ra khi có ánh sáng để 
quang htỊrp 

Giúp lá tránh tổn thương trước 
tác động cơ học. 

Câu 4 
1. a. Các thành phần trong cấu trúc chùy xinap: 

A: màng trước xinap ; B: màng sau xinap 
C: Các thụ thê ở màng sau xinap ; D: Khe xinap 
li: các bóng xinap. 

h. Mô tả quá trình truyền tin qua xinap: 
Ọuá trinh truyền tin qua xinap chi theo một chiều: 
Khi xung thần kinh truyền đến chùy xinap làm thay đổi tính thấm đối với Ca^* —► 

Ca_' tràn từ dịch mô vào dịch bào ờ chùy xinap —► vỡ các bóng xinap, giải phóng các 
chất trung gian hóa học vào khe xinap và gắn với các thụ the ở màng sau xinap —♦ 
làm thay đổi tính thấm màng sau xinap tạo thành xung thần kinh truyền đi tiếp. 

2. -Thí nghiệm (1): 

+ Tập tính hình thành ờ chuột trong thí nghiệm là hình thức học tập “Điều 
kiện hóa hành động”. 

+ Đặc điểm: là hình thức liên kết “thử - sai”. 
- Thí nghiệm (2): 
+ Tập tính hình thành ờ chó trong thí nghiệm là hình thức học tập “Điều kiện 

hóa đáp ứng”. 
+ Dặc đicm: do sự liên kết 2 kích thích tác động đồng thời. 

Câu 5 
1. rt. - Khi liên kết hoàn toàn: số loại kiểu gen có thể có là: 3 X 4 = 12 
- Khi liên kết không hoàn toàn; số loại kiểu gen cỏ thể có là: 3 X 10 = 30 

h. Ti lệ kiểu gen AaỆịở đời con là: 50% X 8% = 4% 
hD 

BD 
I ì lệ kiêu gen Aa— ờ đời con là: 50% X 8% = 4% 

=> ri lệ kiểu gen ở đời con giống kiểu gcn ờ bổ, mẹ khi có hoán vị gen: 
4% + 4% = 8%. 
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2. a. Chiều cao cùa cây F| = 320 -15 x4 = 260cm 
b. Cây có chiều cao 290 cm gồm 6 alen lặn và 2 alen trội. 
+ 3 cặp gen đồng hợp tử lặn và 1 cặp gen đồng hợp tử trội: 

4 x4=^ = 1,5625% 
UJ 64 

+ 2 cặp gen đồng hợp tử lặn và 2 cặp gen dị hợp tử; 

=> ờ F2 tì lệ cây có chiều cao 290cm chiếm: 
13 7 

T7 + 4: = 4r= 10,9375% 
64 32 64 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA - TÂY NINH 

Câu 1 
a. - RI hô hấp mạnh sẽ giúp cho hệ rễ phát triển tốt nên hấp thu nước và muối 

khoáng cũng tôt hơn. 
- RI hô hấp sẽ giải phóng khí CO2, CO2 này sẽ kết hợp với nước có trong đất 

tạo thành H2CO3, H2CO3 là một muối kém bền nên sẽ nhanh chóng bị phân hủy 
thành H" và ion HCOì'. 

- H* sệ giúp rễ cây thực hiện hút bám trao đổi ion với các ion khoáng trên bề 
mặt keo đất. Vì vậy rễ sẽ hấp thu được nhiều khoáng. 

- Một sổ ion khoáng đóng vai trò là coenzim quan trọng cần thiết cho hoạt động 
cùa các enzim trong quá trình hô hấp cùa rễ (Mg, Fe,...). 

b. - 

- Nhờ là cơ chế điều hòa thoát hơi nước ngoài khí khổng. 
- Thoát hơi nước ngoài khí khổng chính là sự điều chinh quá trinh bay hơi qua 

các khoảng gian bào. 
- Khi sự thiếu nước ờ lá hoặc do thoát hơi nước mạnh làm cho các thành tế bào 

bị mất nước đã giữ phần nước còn lại với lực lớn, hoặc do sự cung cấp nước từ đất 
không đù sẽ làm giảm sự bay hơi của nước và sự thoát hơi oước, không phụ thuộc 
vào sự đóng mở khí không. 

- Hoặc khi khí hậu khô nóng, có gió mạnh thường xảy ra sự bốc hơi nước rất 
nhanh từ bê mặt các tê bào nhu mô lá bao quanh khoang thở dưới lỗ khí làm cho 
các tê bào nhu mô lá bị khô và sự bôc hơi nước từ bê mặt các tế bào nhu mô này bị 
ngừng. 

c. — Khi bón nhiều phân đạm vào gốc cây thì cây bị héo: 
+ Tăng áp suất thẩm thấu của đất. 
+ Te bào rễ cây không hút được nước nên cây bị héo. 

- Mưa lâu ngày, đột ngột nắng to, cây bị héo: 
+ Mưa lâu ngày làm độ ẩm không khí cao sẽ cản trờ sự thoát hơi nước. 
+ Năng to đột ngột sẽ đôt nóng lá vì sự thoát hơi nước ờ lá gặp khó khăn. 

- Thê nước ờ lá cây thâp hơn thê nước ờ rê cây: 
+ Do nồng độ chất tan trong tể bào cao. 
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+ Nguyên nhân do có sự thoát hơi nước ờ lỗ khí khổng trên lá còn ờ rễ 
không có sự thoát hơi nước. 

- Đất có pH axit thì đất sẽ nghèo chất dinh dưỡng: 
+ Do các vi sinh vật chuyển hóa nitơ không phát triên ở đât ở axit làm cho 

đất nghèo chất đạm. 
+ Các ion H' sẽ thay thế các vị trí của các cation trên keo đât làm cho các cation 

như AI’’* và các ion khác bị rửa trôi hoặc lắng sâu xuống lớp đất phía dưới. Vì vậy 
sau khi ừồng cây một thời gian dài đất sẽ nghèo dinh dưỡng. 
Câu 2 

1. Khi huyết áp tăng cao, thụ quan áp lực trên mạch máu (trên xoang động mạch 
cảnh và gốc động mạch chủ) tiếp nhận và báo về trung khu điều hòa tim mạch ờ 
hành tủy. 

Từ trung khu điều hòa tim mạch ở hành não, xung động thân kinh theo dây li 
tâm đến tim và mạch máu, làm tim giảm nhịp đập, giảm lực co bóp và làm mạch 
máu dãn rộng. 

Kết quả huyết áp gtảm xuống và trờ lại bình thường. Sự thay đôi huyêt áp ờ 
mạch máu lúc này lại được thụ quan áp lực ở mạch máu tiêp nhận và thông báo vê 
trung khu điều hòa tim mạch ờ hành não (liên hệ ngược). 

2. ở chim, ngoài phổi, sự thông khí còn thực hiện qua hệ thống ổng khí nằm 
trong phổi và 9 túi khí. 

- Các tủi khí là các bơm hút đẩy không ầhí khi thê tích khoang thân thay đôi 
nhờ hoạt động vỗ cánh. 

- Các túi khí chửa lượng khí lớn tham gia vào quá trình hô hấp kép khi chim 
bay. Trao đổi khí giữa phổi và các túi khí xảy ra 2 lần; một lần khí đi vào và một 
lần dì ra. 

- Tống được lượng khí cặn (khí đọng) ra khỏi phổi nhờ hoạt động của các ống 
khí trong phổi. Đây là đặc điểm mà các động vật cỏ xương sống ờ cạn không có 
được. 

- Ngoài ra, các túi khí còn có vai trò làm giảm ti trọng cơ thể, điều hòa thân 
nhiệt, phát ra tiếng kêu khi bay. 

3. - Do hô hấp giảm nên trao đổi chất khí ờ phổi giảm, nồng độ O2 trong máu 
giảm và CO2 tăng. 

- Thay đổi nồng độ O2 và CO2 kích thích lên trung khu tim mạch làm tăng 
cường hoạt động của tim. 

- Do hô hấp giảm nên hàm lượng O2 trong máu giảm, dẫn đến thận tăng tiết 
hoocmôn erytrôpôiêtin kích thích tủy xương tăng sản xuất hồng cầu, kết quả là sổ 
lượng hồng cầu trong máu tăng lên. 

4. NHí là sản phẩm phân hủy của prôtêin, được gan chuyển từ NH2 là nhóm amin 
hình thành trong quá trinh khử amin được tiến hành trong gan. 

NHj là chất rất độc, được thải dưới dạng hòa tan trong nước. Thải Ig nitơ dưới 
dạng NH3 cần tới 300 - SOOml nước. Do vậy, chỉ các động vật sống trong môi 
trường nước ngọt mới thải được NH3; còn các động vật sống trên cạn (kể cả các 
động vật sống trong nước biển) không đủ nước để pha loãng và thải NH3 và thường 
phải chuyển thành urê hay axit uric, các chất này tiêu tốn ít nước, lại ít độc. Vì vậy, 
thải urê hay axit uric là hình thức giữ nước đối với các động vật sống trên cạn. 
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Câu 3 
a. - ửc ché trực tiếp: chồi ngọn là nơi sản xuất auxin với hàm lượng cao. Khi 

auxin vận chuyển xuống dưới đà ức chế trực tiếp sự sinh trường của chồi bên. 
- ửc chế gián tiếp: dưới tác động của auxin, trong chồi bên tổng hợp nên chất 

ức chế (etilen) và chính chất ức chế này gây nên hiện tượng ức chê chôi bên. 

h. Phinmgphảp ỉ: 
- Cho vào hai binh kín mỗi bình một số lượng hạt rồi dẫn khí từ binh vào cốc 

chứa dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2. 
- Khí từ bình nào làm đục nước vôi trong thì chính là bình chứa hạt đang nảy 

mầm. Vì Ca(OH)2 + CO2 (sinh ra khi hô hấp) -> CaC03 kết tủa 

Phưcmg phúp 2: 
- Cho vào 2 hộp xốp cách nhiệt mỗi hộp một số lượng hạt, cắm nhiệt kế vào 

giừa các hạt và theo dõi nhiệt độ. 
- Hộp xổp nào nhiệt độ tăng thì chính là hộp chứa hạt đang nảy mâm vi quá 

trình hô hấp có tỏa nhiệt. 
c. Một cáy ngày dài có độ dài đêm tiêu chuẩn là 9 giờ. 
- Dộ dài đẻm ticu chuẩn là 9 giờ: là thời gian đôm dài nhất dối với cây ngày dài. 
- Vì vậy, tất cả các quang chu kì cỏ thời gian đêm dưới 9 giờ sẽ làm cho cây 

ngày dài ra hoa 
“ 16 giờ chiếu sáng/8 giờ tối - cây ra hoa. 
- 12 giờ chiếu sáng/12 ẹiờ tối - cây không ra hoa 
Ọuang chu kì: 12 giờ chieu sáng/6 giờ trong tối^ật sáng trong tối/6 giờ trong tối: 

- Cây ra hoa được 
- Vì thời gian ban đêm (thời gian tối quyết định ra hoa không dài hơn 9 giờ). Ta đà 

cát đêm dài 12 giờ lối thành 2 đem ngắn (6 giờ tối). 
- Ví dụ: cây thanh long ra hoa trái vụ vào mùa đông khi ta thăp đèn ban đêm. 

Câu 4 - 
1. - về cơ quan cảm ứng, từ chỗ chưa có cơ quan chuyên trách đến chỗ có cơ 

quan chuyên trách thu nhận và trả lơi kích thích, ơ động vật có hệ thân kinh, từ 
dạng thần kinh lưới đến dạng thần kinh chuỗi, thần kinh hạch và cuối cùng là dạng 

thần kinh ống. 
- về cơ chế cảm ứng (sự tiếp nhận và trả lời kích thích), từ chỗ chi là sự biến 

đổi cấu trúc của các phân tử prôtẽin gây nên sự vận động của chất nguyên sinh (ở 
các động vật đơn bào) đôn sự tiêp nhận dân truyên kích thích và trả lời lại các kích 

thích (ờ các sinh vật da bào). 
- ở các dộng vật cỏ hệ thần kinh: từ phản xạ đơn đến phản xạ chuỗi, từ phản xạ 

không điều kiện đến phản xạ có điều kiện, nhờ đó mà cơ thể có thể thích ứng linh 

hoạt trước mọi sự đòi thay của điều kiện môi trường. 
Sự hoàn thiện cùa các hình thức cảm ứng là kct quả cùa quá trình phát triên lịch 

sử, bảo đàm cho cơ thể thích nghi để tồn lại và phát triển. 

2. 
Tiêu chí Phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện 

Khái niệm Là phản ứng của cơ thể trả lời 

kích thích môi trường dưới tác 

dụng cùa tác nhân kích thích 

không điều kiện. 

Là phản ứng của cơ thể trả lời 

kích thích môi trường dưới tác 

dụng cùa tác nhân kích thích có 

điều kiện kết hợp với kích thích 

không điều kiện. 
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Tính chất Bền vững, bẩm sinh, di truyền, 
mang tính chủng loại, sổ lượng 

hạn chế. 

Không di truyền, không bền 

vững, mang tính cá thể, số lượng 
không hạn chế. 

Thần kinh Trụ nào, tủy sông. Có sự tham gia của vỏ não. 

Ý nghĩa Hình thành tập tính, bản năng. Hình thành tập tính, thói quen. 

3. Khác nhau do sợi có miêlin tôn ít năng lượng hơn do chì tôn năng lượng đê 

bơm Na* và K* qua co Ranvie còn sợi không có miêlin hoạt động cùa bơm Na/K 

dẫn ra trên suốt chiều dài sợi thần kinh. 

4. Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hóa xenlulôzơ nên tiêu hóa 

và hấp thụ hiệu quả thấp. Vi vậy, sâu phải ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được 

nhu cẩu chất dinh dưỡng cho cơ thể, trong khi đó bưórn chi ăn mật hoa nên không 
phá hoại cây trồng mà còn giúp cây trồng thụ phấn. 

Câu 5 
Gà mái F| cỏ kiểu hình trắng.x gà trắng nâu (mang alen lặn cho I loại giao tử). 

Hị thu 4 tổ họp => gà mái Fi có 2 cặp gen dị họp có kiểu hình trắng => tính trạng 

màu lông gà do 2 gen tương tác nhau quy định. 

Do 1-2 có sự phản hóa về tính trạng không đều ờ 2 giới -> có I cặp alen nằm 

trên NST giới tính. 

Quy ước gen: 

A- B- 

A-bb 

aaB-: Đen 

aabb: Nâu 

Frẳng 

Sơ đồ lai: 

Ptc: aaX‘’x‘*(Trpng trắng) X AAX*’Y (Mái nâu) 

F,: AaX^X^: AaX^Y (100% trắng) 

Mái F,: AaX'’Y (trắng) X Trống aax‘’x'’ (nâu) 

F2: AaX'’x'’: AaX'’Y : aax"x‘’; aaxV 
(2 gà trắng : 1 gà trống đen : 1 mái nâu). 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU - AN GIANG 
Câu 1 

a. Chứng minh nước sinh ra từ pha tối dựa trẽn phản ứng quang hcrp đầy đù 

6CO2 f I2H:0 C6ỈỈ12O6 ^ 6O2 + 6II2O 

Bằng cách: dìing ôxi nguyên tử đánh dấu trong CO2, khi quang hợp thấy ôxi 

nguyên tử đánh dấu có trong glucôzơ và ỉ Ỉ2O. Như vậy, ỏxi cùa nước (vế phải) là 

ôxi từ CO2, vì CO2 chi tham gia ở pha tối, do đó kết luận H2O sinh ra trong quang 

hợp từ pha tối. 

h. l'heo chu trình Calvin, để lìinh thành 1 phân tử gluôzơ cần 18ATP, nhưng ở 
thực vật C4 và thực vật CAM, ngoài 18ATP này còn cần thêm 6A'rP để hoạt hoá 

axit piruvic (AP) thành phospho enol piruvate (PEP). 

c. - ờ sa mạc, thời tiết khô hạn, ít mưa, lượng nước trong đất ít, lắng ờ những 

tầng dất sâu cách mặt đất từ 1 - 2m đến rất sâu từ 8 - 12m. 
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- Vì thế các loại cây bụi ở sa mạc khi cần tìm nguồn nước để cung cấp cho các 
hoạt động sống cùa cây rễ sinh trường dài ra để tìm đến nguồn nước ờ sâu trong đất 
nên có những cây bụi ở sa mạc có rễ dài trên 1 Om. 

d. - Phản ứng mở quang chủ động: là phản ứng mở khí khổng khi cây được chiếu 
sáng hoặc khi chuyển cây từ tối ra sáng. Do tác động của ánh sáng, lục lạp trong tế bào 
khí khổng quang hợp mạnh, tổng họp nhiều chất hữu cơ làm tăng áp suất thẩm thấu 
trong tê bào nên chúng hút nước mạnh từ gian bào hoặc mô lân cận. Lúc này tế bào 
trương nước và khí không mở. 

- Phản ứng đỏng thủy chù động: là phản ứng đóng khí khổng vào buổi trưa do cây 
mât một lượng nước khá lớn hoặc khi cây gặp hạn. Do các tê bào hạt đậu mất nước, 
giảm sức trương nên khí khổng đóng chủ động để giữ nước. 

Câu 2 

a. * Trung tàm no: 

- Khi kích thích, con vật trở nên chán ăn, cuối cùng chết. 

- Phá đi, con vật ăn rất nhiều và trở nên béo phì. 

* Trung tâm khát: 

- Kích thích trung tâm này, con vật uống rất nhiều. 

- Loại bò con vật không muốn uổng, không ăn lỏng và cuối cùng bị chết khát. 

b. - Cấu tạo: 

+ Mạch bạch huyết gồm một mạng lưới các mao mạch được phân bố rộng rãi 
khắp các phần của cơ thể. 

+ Các mạch này gồm các tĩnh mạch và các mao mạch bạch huyết. Các mao 
mạch bạch huyêt là những mạch nhỏ bịt đầu, nằm ở các khoảng gian bào. 

Tại dịch mô, các protein và các chất khác được hấp thu vào mao mạch bạch huyết. 

+ Các mao mạch bạch huyết tập trung lại thành các tĩnh mạch bạch huyết nhò, sau 
đó họp thành các tĩnh mạch bạch huyết lớn hơn và cuối cùng là 2 ống bạch huyết rất 
lớn đô vào tĩnh mạch lớn của hệ tuân hoàn máu ờ phần trên của ngực, gần tim. 

- Chức năng 

+ Hệ bạch huyết làm nhiệm vụ thu nhận và chuỵển các.yếu tố từ máu thấm ra 
và các chât mà tê bào không dùng đến cùng các chất mỡ hấp thu được ờ ruột vào 
máu, trả vê tim qua hệ tĩnh mạch. Ngoài ra, hệ bạch huyêt còn làm nhiệm vụ bảo 
vệ cơ thể. 

+ Hoạt động của các mạch bạch huyết do dây thần kinh giao cảm điều hoà. Lưu 
lư^ig bạch huyêt phụ thuộc vào sự co cơ, sự vận động trong cơ thể, huyết áp, áp 
suất dịch kẽ và khối lượng máu tuần hoàn trong mạch. 

c. Đó là vùng hành tủy, chứa trung tâm điều hòa hô hấp và điều hòa tim mạch. 
Nêu hành tủy bị chân thương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động hô hấp và tim 
mạch dẫn đến tử vong. 

rf. Vì bướm, chuồn chuồn thuộc nhóm côn trùng, chủng có hệ tuần hoàn hờ. Hệ 
tuân hoàn hở có đặc diêm: sự trao đôi khí diên ra chậm, tốc độ máu chảy trong mao 
mạch chậm, áp lực máu thâp, khả năng điều hòa và phân phối máu chậm. Vì vậy, 
không thể đáp ứng nhu cầu máu cho cơ thể khổng lồ . 
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Câu 3 

a. - Thanh long là một loài thực vật ngày dài, nó ra hoa trong điều kiện đêm ngắn. 

- Vì vậy trong điều kiện tự nhiên, cây thanh long chi ra hoa và kết quà từ tháng 
3 đến tháng 9 dưorng lịch (thời điểm có ngày dài và đêm ngắn). 

- Từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, độ dài đêm luôn lớn hơn đêm tới hạn. 

- Việc thắp đèn vào ban đêm sẽ làm cho đêm dài được ngắt quãng thành 2 đêm 
ngắn nên sẽ kích thích cây ra hoa. 

b. Cần chú ý quang chu ki nơi xuất xử của giống: phải phù hợp với quang chu kì 
nơi nhập đến vì nếu sai lệch quang chu kì chủng sẽ không ra hoa. 

- Bố trí thời vụ: Phải bố trí thời vụ sao cho chúng phát triển đù các cơ quan dinh 
dưỡng để khi gặp quang chu kì cảm ứng chủng ra hoa quả thì mới có năng suất cao. 
Còn nếu bố trí không đúng thời vụ thích hợp thì hoặc thời gian sinh trường thân lá quá 
dài hoặc quá ít đều không thu được năng suất cao. 

c. - Vòng sinh trường hằng năm của thân cây và rễ ở các cây gỗ do hoạt động 
của tầng phát sinh. 

- Các vùng đó gồm vùng có các yếu tố mạch rộng hơn - sản phẩm của tầng 
phát sinh họat động về mùa xuân (lớp sáng hơn). 

- Tiếp theo là vùng có các yếu tố mạch 1ịjp hơn - sản phẩm của tầng phát sinh 
hoạt động vào mùa hè (lớp sẫm hơn). 

- Quá trình này được lặp lại hằng năm và ta có thể căn cứ vào số vòng sáng 
hoặc tối để tính tuổi của cây. 

d. 

- Để cho dứa ra hoa trái vụ làm tăng thêm một vụ thu hoạch, người ta phun a- 
NAA với nồng độ 25ppm hoặc bỏ Ig đất đèn (Ca2C) lên noãn dứa, khi gặp mưa hoặc 
tưới nước, đất đèn sẽ tác dụng với nước giải phóng axêtylen kích thích dứa ra hoa. 

- Táo, lê, hồng khi xử lí ADHS (Axit Dimetyl Hydrazid Sucxinic) nồng độ 500 
- S.OOOppm có tác dụng kích thích ra hoa sớm và làm tăng năng suất quả. 

- Đối với đu đù phun axit benzotiazon axetic nồng độ 30 - 50ppm sẽ ra hoa 
nhiều, tăng năng suất quả. 

Câu 4 

o, - Cú mèo và cú lợn là hai loài khác nhau, chúng thuộc hai họ riêng biệt, chi 
giống nhau về thời gian hoạt động, tập tính săn bắt mồi ban đêm và sống ở các khu 
vực làng mạc, bìa rừng, một sổ ít ờ thành thị. 

- Trời chập choạng tối là lúc chủng đi kiếm ăn, thức ăn ưa thích của các loài 
này là chuột, chim và côn trùng. 

- Vào mùa sinh sản, tiếng kêu cùa chúng vang vọng khắp nơi (có thể vang xa 
trong vòng bán kính một cây số), chủ yếu để gọi bạn tình và khẳng định nơi chúng 
đang sống. 

- Những con có tiếng kêu to và thanh thưòng dễ hấp dẫn bạn tình hơn, chúng 
kêu suốt đêm, cho đến khi có bạn tình mới dân bớt lại. 
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- Ngoài ra. tiếng kêu cùa chúng còn báo hiệu một buổi tối kiếm ăn bắt đầu, 
nhưng tiếng kêu này ngắn horn so với vào mùa sinh sản. Và còn tiếng kêu đói cùa 
con non khi bố mẹ chưa kịp mang mồi về. 

- Cú còn đóng vai trò là “thiên địch” trong việc săn bắt chuột, loài gặm nhấm 
phá hoại mùa màng, nông sản cùa người dân... 

- rhế mà vì mang tội báo điềm gở, cú đã bị con người xua đuổi, sàn bắn và phá 
di môi trường sống nên ngày nay sổ lượng cá thể cùa các loài này đang giảm dần. 

- Không thể vì sự mê tín của một sổ người mà tiêu diệt loài này. 

h. Bao miêlin dần dần bị cứng lại và thoái hóa có nghĩa mất bao miêlin thì quá trình 
dẫn truyền điện thế hoạt động bị gián đoạn. Vi sự chênh lệch điện thế chỉ phân bổ ờ các 
eo Ranvicr, do đó không có tác dụng cùa vỏ bọc miêlin thì điện thế hoạt động không 
thể khử màng đển eo ranvier kế tiếp được. 

c. - Trong quá trình sinh sổng, nơi cư trú của các loài chim thường có khí hậu 
thích hợp và nguồn cung cấp thức ăn dồi dào cho chúng, 

- Khi khí hậu thay đổi, khi thức ăn trờ nên khan hiếm, chúng thường di cư 
thành đàn đến nơi có khí hậu thích hợp và nguồn thức ăn dồi dào hơn. 

- Khi thời tiết nơi chúng sinh sống thay đồi trờ lại, chúng lại quay trờ về. 

Câu 5 

1. a. 
- l a cỏ: ni = 3; n? = 4. Dựa vào công thức tổng quát và do các cặp gen phân li 

độc lập nên kết quả chung bằng tích kết quả riêng. 

- Số kiểu gen dị hợp về một cặp gen; nếu gen A dị hợp thì gen B phải đồng hợp 
và ngược lại: 

Dị họp gen A X đồng hợp gen B + đồng họp gen A X dị hợp gen B 

= ni(n|- 1)72 X n2 + ni X n2(n2- l)/2 = 3 X 4 + 3 X 6 = 30 

h. 
Số kiểu gen dị họp về ít nhất một cặp gen; đồng nghĩa với việc tính tất cả các 

trường họp trong kiểu gen có chứa cặp dị hợp, tực là bằng số kiểu gen trừ đi sổ 
kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen: 30-12=18 ‘ • 

c. 

Số kiểu gen tối đa trong quần thể = [ni (iii + 1 )/2] X [ n2(n2 + 1 )/2 + n] 

= [3(3 + 1)72] X [4(4 + l)/2 + 4] = 6 X 14 = 84 

2. Kết luận rằng tất cả các chuột vàng đều là những thể dị hợp, còn các thể 
dồng hợp về alen vàng đều bị chết ở giai đoạn phôi. 

Sơ đồ lai 

Bố mẹ Yy (vàng) X Yy (vàng) 

Đời con 

3. 
(chết) 2 vàng: 1 agouti 
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a-P khác nhau 2 cặp tính trạng tưomg phản, Fi đồng tính p thuần cliùng. 

- Kiểu gen cùa p 

- Kiến cái cánh dài, cạn: 
AB 

AB 

b. P: 

Gp: 

9- 

- Kiến đực cánh ngắn, sâu; ab. 

AB 
—— X 
AB 

AB 

Fi: (Kiến cái cánh dài, cạn); 
ab 

AB (Kiến đực cánh dài, sâu). 

Gpi: AB. Ab, aB. ab 

á'ab. 

ab. 

AB 

AB AB AB AB . 

AB* âb aB Ab ^ 

Kiến đực; AB: cánh dài, cạn 

ab; cánh ngắn, sâu 

aB: cánh ngắn, cạn 
Ab: cánh dài, sáu 

TRƯỜNG THPT CHUYỀN NGUYỄN DU - ĐẮK LẮK 
Câu 1 

a. Sức hút nước của tế bào thực vật: 

- Sức hút nước là hiệu sổ giữa áp suất thẩm thấu của dịch bào và phản lực T của 
vách tế bào (S = p - T). 

- s = p khi T = 0 nghĩa là khi tế bào ở trạng thái co nguyên sinh. 

- s = 0 khi p = T chính là lúc tế bào no nước tối đa. 

- s > 0 khi p > T lúc tế bào chưa no nước. 

h. Sức hút nước của tẹ bào lúc đầu; s = 1,7 - 0,6 = 1,1 atm. Lúc này sức hút nước cân 
bằng với áp suất thẩm thấu của dung dịch đường, nên tế bào không thay đổi thể tích. 

c. 

- Hô hấp sáng là sự hô hấp gia tăng thêm bên cạnh hô hấp binh thường xảy ra ở 
thực vật Cj trong điêu kiện chiêu sáng mạnh. 

- Sơ đồ: 
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- Ý kiến đó là chưa đầy đủ, vì hô hấp sáng tiêu hao một lượng RiDP nhưng 
không tạo ra ATP, làm giảm năng suất quang hợp, tuy nhiên hô hấp sáng hình 
thành mộì loại axit amin cho cây. 

d Những lợi thế của thực vật C4 so với C3 trong môi trường nhiệt đới: 

- Điểm bù CO2 thấp 

- Sừ dụng tiết kiệm nước 

- Không có hô hấp sáng 

- Vì: Cả thực vật C3 và thực vật C4 đều phải qua chu trình Calvin để tổng hợp 
glucôzơ, nhưng thực vật C4 còn mất thêm một số phân tử ATP để hoạt hoá axit 
piruvic thành PEP trong giai đoạn đầu. 

Câu 2 

a. Đặc điểm cấu tạo, hoạt động cùa hệ hô hấp ở lớp Chim và Thú: 

"■ ở lớp Chim: 

-Phổi: 

+ Là hệ thống ống khí bao bọc bởi hệ mao mạch, liên hệ với các túi khí. 

+ Dán sát vào hốc xương sưòm -> khó thay đổi thể tích. 

- Hoạt động phổi hợp của các túi khí giúp không khí qua phổi khi hít vào thở ra 
đều theo một chiều, giàu O2 -> hiệu quả trao đổi khí cao. 

* ở lớp Thú: 

- Phổi: 

+ Cấu tạo bời các phế nang -*■ tổng diện tích bề mặt lớn. 

+ Biến thiên thể tích dễ dàng theo thể tích lồng ngực —> Khí lưu thông tạo sự 
chênh lệch khí ờ bề mặt trao đổi tốt. 

- Tổng diện tích bề mặt trao đổi khí lớn kết hợp với khí lưu không tốt hiệu 
quả trao đổi khí cao. 

b. Trinh sinh cỏ đặc điểm khác biệt so với các hình thức sinh sản vô tính khác ờ 
động vật là: 

- Từ tế bào của cơ thể mẹ trải qua giảm phâri, nguyên phân, chuyển hoá hình 
thành cơ thể mới. 

- Các cá thể con sinh ra trong cùng một lứa không hoàn toàn giống nhau, do cơ 
thể mẹ có khả năng tạo ra 2" loại trứng khác nhau. 

c. 

* ơgiai đoạn cơ tim đang co: 

Cơ tim không đáp ứng với các kích thích ngoại lai (không trả lời), vì khi đó các 
tế bào cơ tim đang ở giai đoạn trơ tuyệt đối hay nói một cách khác cơ tim hoạt 
động theo quy luật “tất cả hoạt không có gi”. 

* ơgiai đoạn cơ đang giãn: 

Cơ tim đáp ứng lại kích thích bằng một lần co bóp phụ gọi là ngoại tâm thu. Sau 
ngoại tâm thu là thời gian nghi bù, thời gian này kéo dài hơn bình thường. Sở dĩ có 
thời gian nghi bù là do xung thần kinh từ nút xoang nhĩ đến tâm thất rơi đúng vào 
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lúc cơ tim đang co ngoại tâm thu (lúc này cơ tim đang ở giai đoạn trơ tuyệt đối của 
ngoại tâm thu). Vì vậy cơ phải đợi cho đến đợt xung tiếp theo để co bình thưòmg. 

* Ý nghĩa sinh học; 

+ Trong giai đoạn tâm thu, cơ tim có tính trơ (không đáp ứng bất kì kích thích nào). 

+ Tim hoạt động theo chu kì nên giai đoạn trơ cũng lặp lại theo chu kì. Nhờ tính 
trơ của cơ tim trong giai đoạn tâm thu mà cơ tim có giai đoạn nghi ngơi xen kẽ với 
giai hoạt động đồng thời nhờ tính trơ có chu kì này mà cơ tim không bao giờ bị co 
cứng như cơ vân. 

d. 

- Hoocmôn được tiết ra là adrenalin. 

- Hoocmôn này làm co mạch ờ ngoại vi, tăng dăn mạch ờ cơ xương và tim. 

- Tăng nhịp, gây tăng huyết áp, tăng vận tốc máu. 

- Tăng giải phóng glucôzơ từ glicogen từ gan => tăng đường huyết. 

Câu 3 

a. Phân biệt sinh trường sơ cấp và sinh trường thứ cấp của cây hai lá mầm: 

Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp 

- ở phần thân non, đinh lá mầm và chóp 
thân, chóp rễ 

- ở thân cây trưởng thành 

- Nhờ hoạt động cùa mô phân sinh đỉnh - Nhờ hoạt động của mô phân sinh 
bên, tầng sinh vỏ và tầng sinh mạch 

- Làm tăng chiều dài của thân và cùa rễ - Làm cây to theo chiều ngang 

- Không tạo vòng gỗ hàng năm - Tạo ra gỗ lõi, gỗ dác, vỏ (vòng gồ 
hàng năm) 

b. - Nuôi cấy tế bào thực vật thường sử dụng nhóm chất kích thích sinh trưởng: 

+ Auxin kích thích ra rễ 

+ Xitokinin kích thích ra chồi 

- Không nên sử dụng auxin tổng hợp nhân tạo đối với nông phẩm trực tiếp làm 
thức ăn cho người vì không có enzim tự phân giải nên tích luỹ gây độc cho người. 

Câu 4 

a. - Sau khi trứng được thụ tinh, thể vàng sẽ tồn tại một thời gian dài và gọi là 
thể vàng mang thai và đảm nhận chức năng nội tiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho quá trình làm tổ và phát triển cùa phôi trong dạ con. 

- Trong thời kì mang thai cùa phụ nữ nếu loại bỏ thể vàng trước tuần thứ 11 thì 
phôi sẽ bị thoái hoá đi chu kì kinh nguyệt được lặp lại. 

b. *Ò người bình thường nếu thiếu hoặc thừa hoomôn tirôxin gây nên hậu quả 

- Thiếu tirôxin làm chuyển hoá cơ bản thấp, nhịp tim chậm, huyết áp cao, tăng 
khối lượng kèm theo phù mô. 

- Thùa tirôxin làm chuyển hoá cơ bản tăng, mạch nhanh, huyết áp thấp, gầy sút cân. 
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* Vai trò của hoocmôn GH đối với trẻ em 

- Hoocmôn GH làm tăng tổng hợp prôtêin trong tế bào, mô, cơ quan tăng cường 
sinh trưởng cơ thể. 

- Hoocmôn GH làm xương trẻ em dài ra. 

c. 

- Loài không qua biến thái: Con non phát triền về cấu tạo gần như hoàn thiện, 
tương đổi giống con trường thành. Sự phát triển tiếp tục để hoàn thiện về chức năng. 

- Loài qua biến thái: Con non chưa hoàn thiện về cấu tạo, sinh lí, khác con 
trường thành. Quá trình phát triển loài hoàn thiện về cấu tạo dẫn đến biến đổi hình 
thái (biến thái). 

- Ví dụ: Châu chấu, ve sầu, tằm dâu... 

Câu 5 

Pưc khác nhau bời 2 cặp tính trạng tương phản 

=> F| dị hợp 2 cặp gen, kiểu hình ở F| là kiểu hỉnh trội. 

Quy ước: alen A: thân cao, a; thân thấp 

alen Đ; quả đỏ, b: quả vàng 

F| dị hợp 2 cặp gen giao phổi với nhau, F2 thu được 4 loại kiểu hỉnh trong đó 
kiểu hình thân thấp, quả vàng (kiểu hình lặn) = 0,16% < 6,25% 

=> 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên cùng 1 cặp nhiễm sắc thể, F| 

có kiểu gen: liên kết không hoàn toàn. 
aB 

„ Ab aB 
P: 

Ab aB 

ÒFì: 

- Tính trạng chiều cao cây: 1 : 1 => 2 cây F2: Aa X aa 

- Tính trạng màu sắc quả: 1 : 1 => 2 cây F2: Bb X bb 

. Ab aB 
Đê F3 cỏ ti lệ 1 ; 1 : 1 : 1 -> 2 cây F2 đem lai có kiêu gen —-X —— 

ab ab 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG - GIA LAI 

Câu 1 

1. Người ta có thể chọn một trong ba phương pháp; xác định điểm bù CO2, giải 
phẫu lá và nhu cầu nước để phân biệt cây C3 với cây C4 vì: 

+ Điểm bù CO2 của thực vật C3 và C4 khác nhau (C3:30 - 70ppm; C4: 0 - lOppm). 

+ Nhu cầu nước ờ thực vật C3 và C4 khác nhau, nhu cầu nước của thực vật C3 gấp 
đôi C4. 

+ Giải phẫu lá cùa cây C3 và cây C4 khác nhau. Lá cây C3 chỉ có một loại lục lạp 
ở tế bào mô giậu và cỏ chứa tinh bột, trong khi lá cây C4 có hai loại lục lạp, một loại 
ờ tế bào mô giậu không chứa tinh bộL một loại ờ tế bào bao bó mạch chứa tinh bột. 
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2. - Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tại lục lạp cùa thực vật C3, lượng CO2 

cạn kiệt, nồng độ oxi cao => xảy ra hô hấp sáng. 

- Vì trong điều kiện đó thỉ enzim rubisco xúc tác cho RiDP liên kết với oxi thay 
vi với CO2 tạo ra axit glicôlic đi ra khỏi lục lạp đến peroxixom và bị phân giải 

thành CO2. 

- Hô hấp sáng không tạo ra ATP cũng như không tạo ra đường, rứvư tiQcugcipá 
trình quang hợp mà còn gây lãng phí sản phẩm cùa quang hợp. 

- Hô hấp sáng chì xảy ra ở thực vật C3 vì thực vật C3 chi có 1 loại enzim cố 
định CO2 không thể hoạt động trong điều kiện nồng độ CO2 cực kì thấp. 

3. Nếu khí hậu của một vùng bị nóng và khô hon thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm gia 

tăng dần số lượng các loài cây C4 và CAM vì những cây này có các cơ chế quang 
hợp thích hợp với điều kiện khô nóng. 

- Ngược lại, số lượng các loài cây C3 sẽ bị giảm vì trong điều kiện khí hậu khô 
nóng hiệu quả quang hprp của chủng sẽ bị giảm. 

4. Buổi trưa nắng gắt, cây thoát hơi nước mạnh, tế bào thiếu nước. Lúc tưới nước, 
rễ hút nước mạnh tạo lực đẩy đưa nước lên trên, quá trình thoát hơi nước xảy ra 

mạnh: lượng nước thoát ra nhanh hơn lượng nước hút vào. 

- Nước đọng thành giọt trên lá như một thấu kính, hấp thụ năng lượng ánh sáng 

Mặt Trời làm đốt nóng lá. Mặt khác, do mặt^dất đang nóng, nước bốc hơi làm nóng 

lá hơn. 

- Tế bào lá mất nhiều nước tức thời làm sức căng bề mặt lá giảm tạo ra hiện 
tưọng héo lá. 

Câu 2 

1. 
a. Đúng. Vì trao đổi khí ở phổi cung cấp oxi cho quá trình hô hấp nội bào. 

Nhưng hô hâp nội bào lại giải phóng khí cacbonic tạo ra sự chênh lệch nông độ các 

chất khí ờ bề mặt hô hấp, nhờ đó quá trình trao đổi khí ờ phổi mới thực hiện được. 

b. Đúng. Trẻ em có ti lệ diện tích bề mặt so với thể tích cơ thể lớn nên sự tiêu 

hao năng lượng để duy trì thân nhiệt khá lớn. Chính vì vậy tim phải đập nhanh hơn 

để đáp ứng nhu cầu cùa cơ thể, dó đó chu kì tim ngắn hơn so với người lớn. 

c. Sai. Trong miệng chi có enzim tiêu hoá tinh bột chín thành mantôzơ. ở ruột 
non mới có enzim amilaza tiêu hoá được cả tinh bột sổng và chín. 

d. Đủng. Mật do gan tạo ra. Túi mật chỉ là nơi chứa chứ không tiết mật. Mật giúp 

phân nhỏ các giọt mỡ để biến đổi mỡ nhanh hơn thành axit béo và glixerol. 

2. a. Bước 1: Hủy tủy ếch; bước 2: Mổ lộ tim; bước 3: Quan sát hoạt động tim. 

b. Sau khi kích thích: lúc đầu tim đập chậm lại sau đập nhanh, mạnh hơn cuối 

cùng trở lại bình thường. 

Giải thích: do dây thần kinh đối giao cảm có sợi trước hạch (có bao miêlin) dài, 

sợi sau hạch (không có bao miêlin) ngắn, còn dây thần kinh giao cảm lại có sợi 

trước hạch (có bao miêlin) ngắn, sợi sau hạch (không có bao miêlin) dài nên xung 

thần kinh trong dây đổi giao cảm đi nhanh hơn: tim đập chậm sau mới nhanh lên. 
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c. Hủy tủy để làm các chi không cử động khỏi ảnh hường đến việc mổ và quan sát 
hoạt động của tim. Nếu hủy não sẽ làm ếch bị yếu và chết, không quan sát được các 

hoạt động khác (như tuần hoàn của máu qua mao mạch). 

Câu 3 

1. 
- Các cây này sẽ không ra hoa khi trồng trong điều kiện chiếu sáng như vậy vì 

chủng là các cây ngày ngắn cần thời gian tối liên tục là lớn hon hoặc bằng 12 giờ. 

- Giải thích: 

+ Cây ngày ngắn thực chất là cây đêm dài mà cụ thể là cây ngày ngắn cần một 

sổ giờ tối liên tục, tối thiểu nhất định mới ra hoa được. 

+ Trong trường hợp của loài cây nàỵ, số giờ tối liên tục phải bằng hoặc lớn 

hon 12 giờ. Khi bị chiếu sáng trong đêm, sô giờ tối của cây không đủ 12 giờ liên tục 

nên cây không thể ra hoa. 

+ Nếu là cây ngày dài thì cây chi ra hoa khi thời gian chiếu sáng tối thiểu là 

12 giờ, đồng nghĩa với thời gian tối liên tục chỉ có thể bằng hoặc ít hon 12 giờ. 

2. Sau khi thụ tinh, phôi sẽ phát triển thành hạt. Trong quá trình hình thành hạt, 

phôi sẽ sản xuất ra auxin nội sinh, kích thích các tế bào bầu nhụy phân chia, lớn lên 

thành quả. 

Để lạo được quả không hạt, người ta không cho hoa thụ phấn nên phôi sẽ không 

hình thành hạt, auxin nội sinh cũng không được sinh ra. Dùng auxin ngoại sinh 

phun hoặc tiêm vào bầu nhụy sẽ tạo được quả không hạt. 

Câu 4 

1. a. Đúng. Khi cho con bú sẽ kích thích hệ thần kinh tiết oxitoxin. Oxitoxin gây 

co từ cung. 

b. Sai. Nếu thiếu hoocmôn ecđixom thi quá trình biến thái của côn trùng không 

thể diễn ra vì ecđixom gây lột xác ở sâu, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm. 

c. lôt là thành phần quan trọng tạo nên tỉrôxin, thiếu iôt sẽ thiếu tirôxin, không 

đù để ức chế tuyến yên tiết ra hoomôn kích giáp (TSH). TSH tiết ra làm tăng số 
lượng, kích thước nang tuyến giáp và làm tàng tiết dịch nang -> tuyến giáp 

phình to bướu cổ. 

2. - Căng thẳng thần kinh kéo dài, sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài gây rối loạn 

quá trình chín và rụng trứng, giảm sản sinh tinh trùng. 

- Sự hiện diện và mùi cùa con đực tác động lên hệ thần kinh và nội tiết, qua đó 

kích thích tăng, chín và rụng trứng, ảnh hường đến hành vi sinh dục cùa con cái. 

- Thiếu ăn, suy dinh dưỡng, chế độ ăn uống không hợp lí gây rối loạn quá trình 

chuyển hoá vật chất trong cơ thể cũng ức chế quá trình sinh tinh và sinh trứng. 

- Người nghiện chất kích thích: thuốc lá, rượu, ma tuý... làm rối loạn sinh 

trứng, giảm sinh tinh. 

- Tia phóng xạ, biến chứng của bệnh quai bị có thể làm mất khả năng sinh tinh 

trùng dẫn đến vô sinh. 
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Câu 5 

a. Xác định kiểu gen của P: 

Ta có ruồi đực thân đen, cánh dài, mắt trắng F1 (aa, B-, X^V) =1,125% 

Suy ra: (aa, B-) X 1/4 = 1,125% 

(aa, B-) = 4,5%, khác ti lệ phân li độc lập. 

khác liên kết gen hoàn toàn => có hoán vị gen. 

(aa, bb) = 20,5% (vì aa, B- + aa,bb = 1/4) 

Hay: ab X ab = 20,5% 

Vì ruồi giấm đực không hoán vị gen nên 

ab = AB = 20,5% X 2 = 41 % là giao tử liên kết (vì > 25%) 

và Ab = aB = 50% - 41% = 9% là giao tử hoán vị. 

Tần số hoán vị gen f = 9% X 2 = 18%. 

Vậy kiểu gen của p là: • 

P: -^x‘^x‘' X ^ X'^Y 
ab ab 

b, Ti lệ mỗi loại giao tử ruồi đực, ruồi oái ờ P: 

- Ruồi đực: AB x'^ = ạb X*^ = AB Y Y = 0,25 

- Ruồi cái: AB x*^ = AB x** x*^ = ab x** = 0,205 

Ab X*^ =^ x** = aB x° = aB x** = 0,045 

c. Ti lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ ờ Fi 

Tỉ lệ ruồi thân xám, cánh dài ở F| = 70,05 (vì (A-, B-) = (aa, bb) + 1/2) 

Tì lệ ruồi mắt đỏ ở F| (x‘’x + X“Y) =ị 
4 

(vì ruồi đực mất trắng = 0,5Y X 0,5 x"* = -7 

4 

Vậy ti lệ ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ Fi: 

A-, B- (X‘’X'+ X‘’Y) = (0,5 + 0,205) X (3/4) = 52,875% 

453 
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Quý thầy cô kính mến! 

Các em học sinh yêu quý! 

thi Olympic sắp đến. Có lẽ các bạn 

học sinh cũng đang hi vọng mình sẽ là người dạt 

danh hiệu cao nhất trong kì thi quan trọng này. Để 

góp một phần nhỏ trong thành tích ấy, Nhà sách 

Hồng Ân với phương châm xuất bản những ấn 

phẩm thật sự bổ ích cho việc dạy và học đă mạnh 

dạn liên kết xuất bản bộ sách “Tuyển tập 20 năm 

đề thi Olympic 30 tháng 4". Với mong muốn gửi 

đến Quý thầy cô và các em những kiến thức quý 

giá, đồng thời cũng lưu giữ lại các tư liệu mà Đan 

tổ chức kì thi đã tốn rất nhiều công sức, tâm huyết 

theo đuổi và duy trì đến hôm nay. 
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